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 ٛز املكسز٠ ٚ األٜاتطاي

 حفظ

 ضٛز٠ املًو .1

 " ضٛز٠ ايبكس٠ "            263إيٞ   261األٜات َٔ .2

 " ضٛز٠ ٖٛد   "                             65إيٞ   61األٜات .3

 " ضٛز٠ ايتٛب١  "                                                    60األ١ٜ .4

 األٜات املٛجٛد٠ يف ايدزٚع ..5

 

  تال٠ٚ

 ضٛز٠ ايكصص
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 -:اٌؾذ٠ذ األٚي 

 :ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً: لبيػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ 

ف١أوً ِٕٗ غ١ش اٚ أٔغبْ اٚ ث١ّٙخ ِب ِٓ ِغٍُ ٠غشط غشعب اٚ ٠ضسع صسػب " 

 (سٚاٖ اٌجخبسٞ )                                                "ئال وبْ ٌٗ ثٗ صذلخ 

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌضبٟٔ 

 :هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً

 "ٚأصذلُٙ ؽ١بء ػضّبْ اسؽُ أِزٟ ثأِزٟ اثٝ ثىش ، ٚأشذُ٘ فٟ أِش هللا ػّش ، " 

 (سٚاٖ اٌزشِضٞ ٚصؾؾٗ)                                                                  

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌضبٌش 

 :هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي هللا صً

 "ثٕٟ هللا ٌٗ ث١زب فٟ اٌغٕٗ ِٓ ثٕٟ هلل ِغغذا " 

 

 -:اٌؾذ٠ش اٌشاثغ 

 هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ  ٌؼضّبْ سظٝ هللا ػٕٗ  ِٓ دػبء إٌجٟ صً

 .اْ ٠ؼجش اٌصشاغ ئٌٟ اٌغٕخ ثغالَ  .1
 .اٌٍُٙ ئٟٔ سظ١ذ ػٓ ػضّبْ فبسض ػٕٗ   .2
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 :اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف 
 لبي سعٛي هللا صٍٟ ػ١ٍٗ ٚعٍُ : يػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ لب

ِب ِٓ ِغٍُ ٠غشط غشعب اٚ ٠ضسع صسػب ف١أوً ِٕٗ غ١ش اٚ أٔغبْ اٚ ث١ّٙخ " 

 (.سٚاٖ اٌجخبسٞ )                                                           " ئال وبْ ٌٗ ثٗ صذلخ 

 :ِؼبٟٔ اٌىٍّبد 
 ٠ضجذ فٟ األسض :       ٠غشط
 ِب ٠ضجذ ِٓ اٌشغش :        غشعب
 راد أسثغ لٛائُوً :      ث١ّٙخ
 صٛاة :      صذلخ

 -:ٍِخص اٌذسط عإاي ٚعٛاة 
 ِٓ ُ٘ سٚاٖ اٌؾذ٠ش ؟ .1

 .اٌصؾبثٟ اٌغ١ًٍ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٝ هللا ػٕٗ 

 
 ِب صّشح األٔفبق فٟ عج١ً هللا ؟ .2

 .اٌضٛاة اٌؼظ١ُ ٚاٌّغفشح ٚاٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔبٚ األخشح 

 
 ِب اٌّضً اٌزٜ ظشثٗ اٌٍغ ٌضٛاة اٌصذلخ ؟ .3

، ٘زٖ اٌؾجخ اٌٛاؽذح أجزذ عجغ  اٌمّؼ اٌزٟ ٔغشعٙب فٟ األسضِضً ؽجخ 

 .ٌّٓ ٠شبءعٕبثً فٟ وً عٕجٍخ ِبئٗ ؽجٗ ٚهللا ٠عبػف 
 

 ثّب ٠ىبفئ هللا اٌّزصذق ؟ .4
 .ثأظؼبف ِب أفك ٠ٚذخً اٌغٕخ ٠ٚشظٝ هللا ػٕٗ 

 
 ِب ششٚغ لجٛي اٌصذلخ ؟ .5

 ٚال رؼ١شٖ أال رّٓ ػٍٟ ِٓ أػط١زٗ  -أْ رىْٛ ٌٛعٗ هللا 
 .رإر٠ٗ ثبٌمٛي ٚال ثبٌفؼً ٚال
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 اٌزٟ ٠زجؼٙب صبؽجٙب ثبٌّٓ ٚاألرٜ ؟ِب عضاء اٌصذلخ  .6
 .ال ٠مجٍٙب هللا 

 
 ؟"ٚهللا ٚاعغ ػ١ٍُ "ِب اٌؾىّخ ثخزبَ األ٠ٗ ثمٛي رؼبٌٟ  .7

 .رشغ١١غ اٌّإِٓ ػٍٟ اٌصذلخ 

 
ٚ٘ٛ ال ٠غذ ِب ٠أوً صف شؼٛس اٌفم١ش ػٕذِب ٠شٜ اٌغٕٟ ٠ٕفك ثأعشاف  .8

 ؟
 .٠شؼش ثبٌؾمذ ٚاٌىشا١٘خ ػ١ٍٗ 

 
 و١ف ٠ؾبفع اٌضاسع ػٍٟ ٔظبفخ اٌج١ئخ ؟ .9

 .٠ٕمً ِخٍفبد اٌضساػخ ئٌٟ األِبوٓ اٌّخصصخ ٚال ٠ؾشلٙب

 
 

 -( :)أٚ (  ) ظغ ػالِخ   

 ()               وٍّخ غ١جخ رشد ثٙب ػٍٟ اٌغبئً خ١ش ِٓ صذلخ ِغ ئ٠زائٗ  .1

 ()                                        ص١ًِ ٌه ٠ؼ١ش ص١ٍِٗ ثّؼشٚف لذِٗ ٌٗ  .2

 ()                        ص١ًِ ٌه ٠زصذق ِٓ ِصشٚفٗ ػٍٟ صِالئٗ اٌفمشاء .3

 ()                                                             (اٌغبئً)ص١ًِ ٌه ٠شزُ  .4

 ()                                                 ثصذلبرٗ اِبَ إٌبطسعً ٠فزخش  .5

 ()                                                     ئغؼبَ اٌؾ١ٛأبد ١ٌظ ٌٗ أعش .6

 ()                                      األعالَ ٠شاػٟ ِشبػش اٌفم١ش ٚاٌّؾزبط  .7

 ()                                                             لذ ٠ٕمص اٌّبي  األٔفبق .8
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 اخزش اٌغبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ 

 ........هللا ٠ض٠ذ ٠ٚعبػف ٌـ  .1

 (إٌّبفم١ٓ -اٌّؾغ١١ٕٓ –اٌجخالء )                 

   ......اٌّزصذق  .2

 (٠ؾجٗ هللا –٠غعت إٌبط  -٠غعت هللا )                

 ....اٌضسع ٠ف١ذ  .3

 (األٔغبْ فمػ  –اٌؾ١ٛاْ  – األٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ)       

 .....ئرا عأٌه عبئً  .4

 (رؼط١ٗ ِب أفك –رؼ١شٖ  –صعشٖ )                  

 .....اٌؾمً رمٛي  سدئرا ص .5

 ( ِبشبء هللا –أػٛرثبهلل  -أعزغفش هللا )               

 ......ئرا سصله هللا رمٛي  .6

 (رجذ ئٌٟ هللا  -عجؾبْ هللا  – اٌؾّذهلل)               

 

 أل٠خ ٚاٌؾذ٠ش ثؼط ِؼبٟٔ وٍّبد اٌزٟ ٚسدد فٟ ا -21

 ٠ؼطْٛ :    ٠ٕفمْٛ

 ٠ؼطٟ اٌعؼ١ف:   ٠عبػف

 اٌفخش ػٍٟ ِٓ اػط١زٗ :        آٌّ

 اٌعشس:       األرٜ

 صٛاة:     صذلخ 

 وً راد اسثغ لٛائُ:       ث١ّٙخ

 ٠ضجذ فٟ األسض :      ٠غشط

 

 
 

 اٌٍُٙ صً ٚعٍُ ٚثبسن  ػٍٟ  سعٛي هللا
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  ٠مٛي هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ
 (ؽمٗ ٠َٛ ؽصبدٖ   ٚ أرٛا وٍٛا ِٓ صّشٖ ئرا اصّش )

 األ٠ٗ اٌىش٠ّخ ششػ 
 .ألسض أْ ٔبوً ِّب رخشعخ ا -1
  .٠َٛ اٌؾصبد "صوبٖ اٌضسٚع"أْ ٔإدٞ صوبٖ اٌضّبس -2

 
  ٗٔٚرؼبٌٟ ٚارٛا ؽمٗ ؟ِب ِؼٕٟ لٌٛٗ عجؾب 

 صوبٖ اٌضسٚع

 
 ٌّبرا لبي ٠َٛ ؽصبدٖ ؟ 

 ١ٌغبسع اٌّزصذق ئٌٟ اخشاط اٌضوبٖ

 
 ِب اصش اٌضوبٖ فٟ وً ِٓ ؟ 

 .اْ هللا ٠طٙش ِبٌٗ ٠ٚجبسن ف١ٗ ٠ٕٚبي سظب هللا    : ِؼطٝ اٌضوبٖ
 .أٙب رغؼذٖ ٚرغذؽبعزٗ ٚرشؼشٖ ثزؼبغف إٌبط ِؼٗ     :   اخز اٌضوبٖ 
 ال ِؾشَٚ ٠ٕٚزشش اٌؾت ث١ٓ إٌبط ال ٠ٛعذ ف١ٗ عبئغ ٚ  :ضوٟاٌّغزّغ اٌّ

 
 ك هللا فٟ اٌضسع ؟ؽ ِب اٌّمصٛد ة 

 .صوبح اٌضسٚع 
 

  ٖث١ٓ إٌبط ؟األٌِّٓ رؼطٟ اٌضوبٖ ؟ ٚو١ف رٕشش اٌضوب ٓ 
ٌّٚٓ ٠شزغٍْٛ ثغّغ اٌضوبٖ ٌّٚٓ ٔؾجت ئ١ٌُٙ ٌٍفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ 

 .اإلعالَ ٚرؾش٠ش أصؾبة اٌذ٠ْٛ ٚرؾش٠ش اٌؼجذ 
ٚال ٠غذْٚ فٝ ث١ٓ إٌبط ف١ؾت اٌفمشاء االغ١ٕبء ألِٓٚرٕشش اٌضوبٖ ا

 .أٔفغُٙ وشا١٘خ ٚال ؽمذا
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 َا َعين ايصنا٠ َٚا حهُٗا ؟ 

 يًفكسا٤ ضٛا٤ ناْت َاآل اٚ شزعا . سج٘خن٢ٖ َا ايصنا٠ :

  فسض عًٞ نٌ َطًِ قادز  حهُٗا  :

 

 )اخرت َٔ ايعُٛد )ب( َا ٜٓاضب١ َٔ ايعُٛد )ا 

 )ب(                                                           ( أ)

 ٖٛ املطافس املٓكطع عٔ بًدٙ  (7)                        ايفكسا٤ ٚاملطانني  -1

 ايرٜٔ دناٖدٕٚ يف ضبٌٝ اهلل ( 6)                                 ايعإًَٛ عًٝٗا -2

 احملًُٕٛ بايدٜٕٛ  (5)                                  ؤيف١ قًٛبِٗامل -3

 حتسٜس ايسقابأ٣ ايعبٝد  (4)                                           يف ايسقاب -4

 ايرٜٔ حتببِٗ يف األضالّ  (3)                                            ايػازَٕٛ -5

 ايرٜٔ دنُعٕٛ ايصناٙ           (2)                                       يف ضبٌٝ اهلل -6

 يٛاشّ احلٝا٠ ايرٜٔ ال دندٕٚ  (1)                                         ابٔ ايطبٌٝ -7

 : أخرت األجاب١ايصخٝخ١ مما بني ايكٛضني- 

 ايصنا٠ ٖٞ ...... َٔ األغٓٝا٤ يًفكسا٤   -1

 ٖد١ٜ ( –ٖب١  – حل )                                                        

 ايصنا٠ ....... عًٞ نٌ َطًِ قادز -2

 َطتخب١( – فسض –)ض١ٓ                                                    

 ....ايصنا٠ َاٍ ٜؤخر َٔ املاٍ األصًٞ  -3

 فال ٜؤثس فٝ٘( –فٝٓكص٘  – فٝصٜدٙ )                                      
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 َاذا تعسف عٔ عجُإ بٔ عفإ زض٢ اهلل عٓ٘ ؟ .1

 ٖٛ اخلًٝف١ ايجايح يًُطًُني ، نإ غٓٝا مسح اخلًل ، حمبٛبا َٔ قسٜؼ نًٗا 

نإ َٔ اٚا٥ٌ ايسجاٍ ايرٜٔ أَٓٛا بايسضٍٛ ٚاحتٌُ ايعراب َع املطًُني 

 .ٚمسٞ برٚ ايٓٛزٜٔ،ٖاجس َع شٚجت٘ زقٝ٘ إيٞ احلبػ١ مثإىل املد١ٜٓ 

 

 َا َظاٖس ضدا٤ عجُإ زض٢ اهلل عٓ٘ ؟ .2

 )جٗص جٝؼ ايعطس٠ )غص٠ٚ تبٛى 

 . أغرتٟ ب٦س  ز١َٚ 

 . ٍٛٚضع يف َطجد ايسض 

 
 احلدٜح ايػسٜف

قاٍ زضٍٛ اهلل 
صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

  

 (عجُإٚاصدقِٗ حٝا٤  عُسٚاغدِٖ يف أَس اهلل  ابٛ بهس)ازحِ أَيت بأَيت 

 

 نإ عجُإ بٔ عفإ اخلًٝف١ ايجايح فُٔ ٖٛ اخلًٝف١ األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايسابع؟ .3

 اخلًٝف١ األٍٚ        :  ابٛ بهس ايصدٜل 

 :  عُس بٔ اخلطاب    اخلًٝف١ ايجاْٞ  

 :  عجُإ بٔ عفإ   اخلًٝف١ ايجايح    

 )زض٢ اهلل عِٓٗ (اخلًٝف١ ايسابع       :  عًٞ بٔ أبٞ طايب     
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 َا املكصٛد بأَٛاٍ بٝت املطًُني ؟ .4

 ٖٛ ايبٝت اٚ املهإ اير٣ دنُع فٝ٘ شنا٠ َاٍ املطًُني .

 

 تدٍ ايعباز٠ عًٞ بعض صفات احلانِ يف األضالّ فُا أِٖ ايصفات ؟ .5

 ٜٛشع بأَٛاٍ بٝت املطًُني ( )نإ عجُإ

 تدٍ عًٞ )صف١ ايعدٍ(

 

 -انٌُ : .6

 ٕاملد١ٜٓثِ إيٞ  احلبػ١ٖٚاجس بٗا إيٞ   بايطٝد٠ زقٝ٘ تصٚج عجُا . 

  نًٗا . نسميا ٚغٓٝا ٚحمبٛب َٔ قسٜؼنإ  عجُإ يف قسٜؼ 

  ٚجٗص عجُإ ٚضع يف َطجد زضٍٛ اهللَٔ َظاٖس ضدا٤ 

 جٝؼ ايعطس٠ ٚاغرتٟ ب٦س زَٚ٘.

  يعجُإ بك٠ٛ األميإ . بٔ اخلطابغٗد عُس 

  ْٕتعًِ َٔ قص١ عجُا
زض٢ اهلل عٓ٘

 

 ايعدٍ ، ٚايتٛاضع ٚحب ٚخد١َ ايٓاع . 

 

  (  ضع عال١َ ( ٚأ ): )- 

                       ٖاجس عجُإ قبٌ ايسضٍٛ إيٞ املد١ٜٓ                       )×( 

  َٔ ٍٕأٚا٥ٌ ايسجاٍ ايرٜٔ أَٓٛا بايسضٛنإ عجُا  () 

  نإ عجُإ ٜأخر حك١ َٔ بٝت َاٍ املطًُني            )×( 
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 ايدزع ايسابع ْػٝد ايصنا٠

 َٔ قا٥ٌ ٖرا ايٓػٝد ؟ .1

 ايػاعس صالح عفٝفٞ.

 

 َا جصا٤ َٔ ٜسحِ ايٓاع ٜٚتصدم عًٞ ايفكسا٤؟ .2

 ايجٛاب ايعظِٝ ٚاملػفس٠ ٚايطعاد٠ يف ايدْٝا ٚاألخس٠ ٜٚبازى اهلل يف نطب٘ .

 

 املاٍ؟َا َعين أت٢  .3

 تربع ٚتصدم ب٘ .

 

 

 

  قص١ ضٝدْا صاحل

 حفظ 65إيٞ  61األٜات َٔ ضٛز٠ ٖٛد َٔ 

 إيٞ َٔ ازضٌ ضٝدْا صاحل ٚملاذا ؟ .1

ألِْٗ ناْٛا ٜعبدٕٚ األصٓاّ ، فدعاِٖ إيٞ عباد٠ اهلل  –إيٞ قّٛ مثٛد 

 ٚحدٙ

 

 َا املعجص٠ اييت أٜدٖا اهلل بٗا ضٝدْا صاحل عًٝ٘ ايطالّ  ٚنٝف ناْت ؟ .2

ْاق١ اهلل ،ناْت تدز يبٓا ٜػسب َٓ٘ ايٓاع مجٝعا ، إذا جا٤ت يتػسب 

 أٚ تٓاّ تسنتٗا احلٝٛاْات .
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 مبا أَس اهلل ضٝدْا صاحل عًٝ٘ ايطالّ قَٛ٘ خبصٛص ايٓاق١ ؟ .3

 أَسِٖ إٔ ال ميطٖٛا بط٤ٛ حت٢ ال ٜٓاهلِ ايعراب .

 

 ٌٖ أَ مجٝع قّٛ صاحل بدعٛت٘ ؟ ٚملاذا أزاد ايهفاز قتٌ ايٓاق١ ؟ .4

 حيت ال تهٕٛ غاٖدا عًٞ نفسِٖ . –أَٔ ايكًٌٝ َِٓٗ 

 

 نٝف قتٌ ايهفاز ٖرٙ ايٓاق١ ؟ َٚا جصاؤِٖ ؟ .5

 ضسبٖٛا بطٝٛفِٗ فُاتت ، أزضٌ اهلل عًِٝٗ صٝخ١ َدَس٠ .

 

 َا ايعالق١ بني دع٠ٛ صاحل عًٝ٘ ايطالّ ٚدع٠ٛ بك١ٝ ايٓبٝا٤؟ .6

 . دع٠ٛ ٚاحد٠ ٢ٖٚ دع٠ٛ ايٓاع إيٞ عباد٠ اهلل ايٛاحد األحد

 

 َا جصا٤ ايرٜٔ ٜعاْدٕٚ دع٠ٛ اهلل ؟ .7

 ايعراب ٚاهلالى . 

 مثٛد قّٛ ضٝدْا صاحل ِٖ  .8

 األصٓاّ ناْت قب١ًٝ ضٝدْا صاحل تعبد

  بـجالث١ أٜاّٚقع ايعراب عًٞ ايكتً٘ بعد ذبح ايٓاق٘ 
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 ضٛز٠ املًو حفظ مبعاْٞ ايهًُات

 ملاذا قسأ ايػٝخ عبد اجلًٌٝ ضٛز٠ املًو ؟ 

 َا فٝٗا َٔ بعض أٜات اهلل .يٝظٗس 

 

 اير٣ بٝدٙ املًو ؟ٚملاذا خًل اهلل املٛت ٚاحلٝا٠ ؟ َٔ 

 اهلل ٖٛ بٝدٙ املًو 

 ٚخًل املٛت ٚاحلٝا٠ يٝدترب ايٓاع أِٜٗ أحطٔ عُآل .

 

 َاذا تٓاٚيت صٛز٠ املًو ؟ 

 إثبات قدز٠ اهلل تعايٞ ٚعظُت٘ 

عاقب١ ايدع٠ٛ إيٞ ايتأٌَ ٚايتفهري يف ًَهٛت اهلل ، ٚذنس 

 املهربني .

 

 مبا شٜٔ اهلل ايطُا٤ ايدْٝا ؟َٚا َُٗتٗا ؟ 

 . هٕٛاي مبصابٝح أٟ ايٓجّٛ تٓري
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 : ٌُأن- 

 باحللخًل ايطُٛات ٚاألزض  األحدإٕ اهلل زبٓا ٖٛ ايٛاحد 

 إيٝ٘ . تٗدٜٓاٚجعٌ فب ٖرا ايهٕٛ أٜات  يٝعبدٚٙٚخًل ايٓاع 

 

 

 

 

 ٚنٝف نإ ٜعاًَِٗ ؟َا غعٛز احلاج حنٛ أٚالد قسٜت٘ ؟  -11

 نإ ذنب أٚالد قسٜت٘ ٜٚعطف عًِٝٗ  ٜٚتربع هلِ َٔ َاي٘ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا 

 

 ملترا بين احلاج زَطإ املطجد ؟ -12

ألْ٘ عًِ إٔ َٔ بين هلل َطجد ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝتا يف اجلٓ٘ يٝصًٞ فٝ٘ 

 أٌٖ ايكس١ٜ .

 

 بعد ٚضع نٝظ املاٍ أَاّملاذا نإ احلاج زَطإ ٜٓصسف بطسع١  -13

 بٝٛت ايفكسا٤ ؟

 حت٢ ال ٜسٚٙ فٝدجًٛا َٓ٘ .

 

 ملاذا تربع احلاج زَطإ يبٓا٤ املدزض١ ؟ -14

 يتعًِٝ أٌٖ ايكس١ٜ .

 ملاذا نإ أطفاٍ ايكس١ٜ دنًطٕٛ إيٞ احلاج زَطإ ؟ -15

 يٝعًُِٗ ايكس٤إ ٚض١ٓ ايسضٍٛ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا ف٢ املٓاضبات ؟
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 ٚاألعٝاد ؟َاذا نإ ٜفعٌ احلاج زَطإ يًفكسا٤ ف٢ املٛاضِ  -16

نإ ٜتصدم عًٞ ايفكسا٤ يٝال ، ٜرتى ي٘ َبًػا َٔ املاٍ ٜٚٓصسف 

 بطسع١ حت٢ ال رنجًٛا .

 

 َاذا نإ ٜفعٌ احلاج زَطإ يًٝتاَٞ ؟ -17

 ٜكسب إيٝ٘ األطفاٍ ايٝتاَٞ فٝعطف عًِٝٗ ٜٚكدّ هلِ اهلداٜا يف املٓاضبات .

 

 فكريا يف ايػازع اييت تطهٔ فٝ٘ ؟َاذا تفعٌ إذا ٚجدت طفال  -18

 أقدّ ي٘ املطاعد٠ َٔ صدق١ أٚ نًُ٘ طٝب١ .

 

 -( :( أٚ ) ضع عال١َ  )  -19

                                  احلاج زَطإ ذنب ٚطٓ٘ َصس   () 

                            ٘نإ احلاج زَطإ ٜعٝؼ َع اضست   () 

 بين احلاج زَطإ َطجدا فكط                                     () 

    َٞنإ احلاج زَطإ ٜكدّ اهلداٜا يألطفاٍ ايٝتا    ( ) 
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 ملاذا ازضٌ اهلل َٛض٢ إيٞ فسعٕٛ ؟ -1

 يٝدعٛٙ إيٞ عباد٠ اهلل ٚحدٙ ال غسٜو ي٘ .

 

 نإ َٛضٞ غدٜد اهلد٤ٚ ٚايرنا٤ ف٢ حٛاز َع فسعٕٛ ٚضح ذيو ؟ -2

األض١ً٦ تهًِ َع٘ بًطف ٚيني يهٞ ٜكٓع٘ بدعٛت٘ ٚأجاب عٔ 

 ٚباملعجص٠ أثبت أْ٘ زضٍٛ اهلل .

 

 أذنس زأٜو يف ايػدصٝات األتٝ٘ ؟ -3

 نإ ظاملا . فسعٕٛ :

 أَٓٛا باهلل عص ٚجٌ ملا زأٚا املعجص٠ . ايطخس٠ :

 ٜتبعٕٛ فسعٕٛ يف ظًُ٘ . ٚشزا٤ فسعٕٛ :

 ٜطاعد فسعٕٛ يف ظًُ٘ . ٖاَإ :

 

 أنٌُ : -4

  ٚأْت ٜا  ايهٕٛاير٣ خًل ٖرا  اهللقاٍ َٛض٢ يٝظ ٖٓاى إي٘ ض٣ٛ

 .َٔ خًك٘  ٚاحدفسعٕٛ 
 

  أبتًع يف حلظات نٌ َا أيك٢  ثعبإ ٖا٥ٌ فإذا ٖٞ عصاٙأيك٢ َٛض٢

 .ٙايطخس
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 َٛض٢ ٖٚازٕٚأَٓا بسب ٙ قاٍ ايطخس . 
 

   َٙاذا قاٍ فسعٕٛ ف٢ تٗدٜدٙ يًطخس 

 ألقطعٔ أٜدٜهِ ٚأزجًهِ َٔ خالف ثِ ألصًبٓهِ أمجعني .

 

  ٙعًٞ ٖرا ايتٗدٜد ؟َا زد ايطخس 

 افعٌ َا تػا٤ حنٔ حنُد اهلل عًٞ ْعُ٘ اهلداٜ٘ .

 

 ٕٛ؟ َا زأٜو ف٢ زد ايطخسٙ عًٞ فسع 

 . إمياِْٗ باهلل عص ٚجٌٜدٍ عًٞ  

 

 -( :( أٚ ) ضع عال١َ  )  -5

                                 ُ٘فسعٕٛ نإ ظاملا ف٢ حه                        ( )            

                                       ٘فسعٕٛ زبٞ َٛضٞ يف بٝت                    () 

   َٛضٞ ذٖب إيٞ فسعٕٛ يٝطتٛيٞ عًٞ حهِ َصس   () 

                            ٕٚايطخسٙ أَٓٛا بسب َٛضٞ ٖٚاز           () 

 ٌأخسج َٛض٢ ٜدٙ َٔ جٝب٘ فاأْبعح َٓٗا ْٛز ٖا٥     () 
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 َا ايديٌٝ عًٞ زجاح١ عكٌ اخلٓطا٤ ؟ -1

 ناْت حتهِ بني ايػعسا٤ يف أضٛام ايػعس ف٢ اجلا١ًٖٝ ٚناْٛا ٜكدزٕٚ زأٜٗا .

 

 َت٢ ناْت حسب ايكادض١ٝ ٚبني َٔ ٚقعت ؟ -2

 ٖجسٜا ، ٚقعت بني املطًُني ٚايفسع . 15

 

 نٝف قٛت اخلٓطا٤ َٔ عصمي٘ أبٓا٤ٖا يًجٗاد ؟ -3

 اخرت ترنسِٖ بفطٌ اجلٗاد ٚايجٛاب ٚايػٗاد٠ ٚإ ايدْٝا فا١ْٝ ٚاألخس٠ باقٝ٘ 

 

 َا زأٜو يف زد اخلٓطا٤ عٓدَا جا٤ٖا ْبأ َٛت ابٓا٤ٖا ؟ -4

 ٜدٍ عًٞ ق٠ٛ إمياْٗا باهلل ٚزغبتٗا يف ثٛاب ايدْٝاٚاألخس٠ .

 

 -أخرت األجاب١ ايصخٝخ١ مما بني ايكٛضني  : -5

          .......ايٓٛادز ( –ايكصص  – ايػعس)      متٝصت اخلٓطا٤ بــ 

  ايٝٗٛد ( – ايكادض١ٝ –) ايريَٛى  ......حطست اخلٓطا٤ حسب 

  ( األضالّ –قبًٝتٗا  –غري َٔ غدص١ٝ اخلٓطا٤ ....)ايػعس 
 

 -أنٌُ : -6

  قايت اخلٓطا٤ بعد أضتػٗاد أبٓا٤ٖا األزبع١ احلُدهلل غسفين

 . دنُعين بِٗ يف َطتكس زمحت٘إٔ بكتًِٗ ٚ أزجٛا 

  صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ . ايٓيبناْت أغعاز اخلٓطا٤ تعجب 

  ٜٔاخلٓطا٤ْعِ املسأٙ  – ايػٗاد٠ْعِ املٛت  – األضالّْعِ ايد . 
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  ايدزع ايجا٢ْ ْػٝد بالدٟ

 

 مب ٜدعٛ ايػاعس بالدٙ ؟ -1

 بايطالَ٘ ٚدٚاّ ايٓع١ُ .

 

 ٚعالّ اقطِ ؟مبا أقطِ ايػاعس ؟  -2

 بسب ايعكٝدٙ  ٚأقطِ عًٞ إ ٚطٓ٘ ئ ٜٗصّ .

 

 َاذا قسز ايػاعس يٛطٓ٘ نُا تفِٗ َٔ األبٝات ؟ -3

 .قسز إٔ ٜعٌُ َٔ أجٌ ْٗطت٘ ٚزفعت٘ 

 

 َاذا دنب عًٝٓا حنٛ ايٛطٔ ؟ -4

 إ حنُٝٗا ْٚدافع عٓٗا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 زب اغسح يٞ صدز٣ ٜٚطس ىل أَس٣
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 ٌّبرا وبْ ٠ؾزفً أً٘ ِىخ ثؼ١ذ إٌصش ؟ .1

رؾزفً ثّشٚس ػششح أػٛاَ ػٍٟ ؽبدس اٌف١ً ، ٚٔصش هللا رؼبٌٟ ٌج١زٗ اٌؼز١ك 

. 

 
 ث١ذ هللا ِٓ أثش٘ٗ ٚأف١بٌٗ ؟ِٓ اٌزٜ أٔمز  .2

 .هللا ػض ٚعً 

 
 ِبرا رؼشف ػٓ ؽبدس اٌف١ً ؟ .3

ٚأف١بٌٗ اٌجبغشخ ١ٌٙذَ اْ أثش٘خ اٌؾجشٝ عبء ِٓ ا١ٌّٓ ثغ١شخ اٌغشاس 

اٌىؼجخ ، ألٔٗ ثٕٝ ثٕبء ٚص٠ٕٗ ١ٌؾظ إٌبط ثذي اٌىؼجخ ، فزجٛس رغبسح لش٠ش 

، فأٔمز هللا ث١زٗ ٚأسعً ػ١ٍُٙ غ١شا أثبث١ً رش١ُِٙ ثؾغبسح ِٓ عغ١ً 

 .فغؼٍُٙ وؼصف ِأوٛي 

 
 أروش ثؼط ِظب٘ش اٌؾزفبي ثؼ١ذ إٌصش ؟ .4

  ثؼط اٌّؾزف١ٍٓ ٠ٕشذْٚ إٌبش١ذ. 

  ٓثؼعُٙ ٠غغذْٚ ٌألصٕبَ ثبو١ٓ ِزٛع١ٍ. 

 ٓثؼعُٙ ٚالفْٛ أِبِٙب خبشؼ١. 

  إٌبط ِٓ ٠غزٙضءْٚ ثبألصٕبَ ِٚٓ ٠ؼجذ٘ب ِٓٚ. 

 

 

 

 (ػ١ذ إٌصش)اٌفصً األٚي 
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 ِٓ لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح ؟ .5

 اٌزٝ أٔمزد ث١ذ هللا ِٓ أثش٘ٗ  ؽبشب هلل أْ رىْٛ ٘زٖ اٌؾغبسح ٝ٘

                                                                                   .   ٚاف١بٌٗ ، ثً أٔمزٖ سثٗ اٌىج١ش 

 (ٚسلخ ثٓ ٔٛفً )                                                                

 ال رغّغ ٚال رجصش ٚال رؼمً اوً رٌه ٌٍؾغبسٖ اٌصّبء اٌز ٝ. 

 . (ٚسلخ ثٓ ٔٛفً )                                                                

  رخ١ت سعبئٝ ٚأعزغجذ ٌذػبئٝ ؽّذا ٌه ٠ب ئٌٙٝ ػٍٟ ِب أػط١ذ ٌٛ. 

 .(ػٛف ثٓ ص٘شٖ)                                                        

  ٗ(ػٛف ثٓ ص٘شٖ)                                     ػجذ ػّشٚ  عأع١ّ. 

  (شفبء)                                              عأع١ّٗ ِؾّذ 

 

 ِبرا رؼشف ػٓ ػٛف ثٓ ص٘شح ؟ .6

 –ٚصٚعزٗ ٘ٝ شفبء  –ٚاٌذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف  –٘ٛ ع١ذ ثٕٟ ص٘شح 

 " ػجذ ػّشٚ"وبْ ِؼشٚف ثؾىّزٗ ٚوشِٗ ٚروبئٗ ، ٚأٔغت ٌٚذ عّبٖ 

 
 ؟اٌغذ٠ذ ِب أعُ اٌٌّٛٛد  .7

 .ػجذ ػّشٚ

 
 ثُ أرصف اٌٌّٛٛد اٌغذ٠ذ ؟  .8

غفً ثبسع اٌغّبي ، رظٙش ػ١ٍٗ دالئً اٌؼظّٗ ٚاٌغّٛ ، ٚف١ٗ شجٗ وج١ش ِٓ 

 .ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا 
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 رخ١ش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ   .9
   ٌٚذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف......... 

 . ( ثؼذ ػبَ اٌف١ً –فٟ ػبَ اٌف١ً  –لجً ػبَ اٌف١ً )

  ِٓ ٍُوبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف لش٠جب ٌٍشعٛي صٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚع

 .......عٙٗ 
 .( بِؼّ٘ب  –أث١ٗ  –أِٗ )

  ٌٟٚذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٚٔشأ ف........ 
 (اٌطبئف  –اٌّذ٠ٕخ  – ِىخ)

 
 .األصٕبَ    ثبألؽغبس ؟ِب اٌّمصٛد  .11

 .اٌىؼجخ   ِب اٌّمصٛس ثج١ذ هللا ؟     

 
 أْ رٍذ صٚعزٗ ٌٚذا ال ثٕزب فّب عجت رٌه ؟" ػٛف ثٓ ص٘شٖ" رّٕٝ  .11

، ٚوبٔذ ِٓ ػبداد اٌغب١ٍ٘خ ػٕذ ثؼعُٙ ألْ اٌٌٛذ ٘ٛ اٌزٜ ٠ؾًّ أعُ أث١ٗ 

 .أْ اٌجٕذ ػبس ػ١ٍُٙ 
 
 
 
 

 ثؼط ِالِؼ إٌغبثخ اٌزٝ ثذد ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ؟أروش  .1
وبْ ٠ظٙش فٟ عٕٗ اٌصغ١ش سعال وج١ش ِؼزض ثٕفغٗ ، ٠مٛي اٌؾك ٚال ٠ىزة ، 

 .ٚوبْ ٠غ١ت ػٓ أعئٍخ فٛق عٕٗ 

 
 ِٛا٘ت أثٕٗ ؟" ػٛف ثٓ ص٘شٖ "و١ف ّٔٝ  .2

ػٍّٗ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌؾغبة ، ٚاٌعشة ثبٌغ١ف ، ٚاٌطؼٓ ثبٌشِؼ ، 

 .ٚسوط اٌخ١ً ٚاٌىش ٚاٌفشٚاٌشِٝ ثبٌمٛط ، 

 

 (ِالِؼ إٌغبثخ)اٌفصً اٌضبٔٝ  
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ِٓ لبئً ( أال رخبف أْ رغعت األٌٙٗ ػ١ٍٕب ثغججه ،فزخغف ثٕب األسض )  .3

 ٘زٖ اٌؼجبسح ٌّٚبرا؟

 "ػٛف ثٓ ص٘شٖ: " لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح 

 .وبْ ٠ؾبٚي ئلٕبع أثٕٗ ثبٌشعٛع ػٓ ػجبدح هللا ألٔٗ 

 
ِٓ لبئً  (، عٛف رؼٍّٗ األ٠بَ ٚا١ٌبٌٝ ػٍٟ ػجذ ػّشٚ ، فأٔٗ غبفً  صجشا)  .4

 ٘زٖ اٌؼجبسح ؟

 "ػٛف ثٓ ص٘شٖ: " لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح 

 .صّزٗ ػٍٟ اثٕٗ ؛ ٌشفعٗ ػجبدح األصٕبَ ٌّٓ ٠ٍِٕٛٗ ػٍٟ 

 

نِ نإ عُس نٌ َٔ أبٞ بهس ٚعبد ايسمحٔ عٓدَا ٚصٌ ايسضٍٛ  .5

 ؟ 40ضٔ  صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 38:           أبٛبهس       

 30:    عبد ايسمحٔ 

 

ايػاز اير٣ نإ ٜتعبد فٝ٘ حمُد َا َهإ  .6
صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 قبٌ األضالّ ؟ 

 .غاز حسا٤ 

 :أذنس َٔ أٍٚ َٔ أَٔ بايسضٍٛ َٔ  .7

  أثٝ ثىش اٌصذ٠ك :       اٌشعبي 

  ػٍٝ ثٓ أثٟ غبٌت:     األغفبي

  خذ٠غخ ثٕذ خ٠ٍٛذ:      إٌغبء  

 ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ: اٌّٛاٌٝ   
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ً٘ رٕطجك ٘زٖ اٌؼجبسح ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ( اٌخ١بس رٛسس اٌخ١ش صذالخ ) .8

 ػٛف ؟ ػًٍ؟

أثٝ ثّؾّذ ثٓ ػجذ هللا ٚ ٔؼُ ، أعٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ثغجت صذالزٗ 

ٚساٜ ف١ُٙ صفبد غ١جٗ ٚثؼذُ٘  ثىش اٌصذ٠ك اٌزٜ ػشض ػ١ٍٗ األعالَ 

 .ػٓ األصٕبَ 

 
  -( :)أٚ (  ) ظغ ػالِخ  

  رؼٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف فٝ صغشٖ اٌمشاءح ٚاٌىزبثٗ ٚاٌؾغبة    ( ) 

 وبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٠ىشٖ اٌغفش ٚاٌؾذ٠ش ػٓ اٌّؼبسن         () 

  وبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف شذ٠ذ اٌزؼٍك ثّؾّذ ثٓ ػجذ هللا             () 

  َوبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف أٚي ِٓ أِٓ ثشعبٌخ اإلعال                () 

  ِٓ ٓػٕذِب وبْ ػّش ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف صالص١ٓ ػبِب وبْ ِؾّذ األسثؼ١

 ( )                                                                                    ػّشٖ 

 
 

 

 -:رخ١ش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ 

  ّٓاٌزٜ غ١ش أعُ ػّشٚ ئٌٟ ػجذ اٌشؽ......... 

 (.اثٛ ػجذ اٌشؽّٓ  –أثٛ ثىش  – صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُاٌشعٛي )

  ػٕذِب ظٙش األعالَ فٝ ِىخ....... 

 (. أعٍُ اٌم١ًٍ ُِٕٙ –أعٍُ اٌىض١ش ُِٕٙ  –أعٍُ أٍ٘ٙب ع١ّؼب )

  ٌّٓزٙذ٠ذٖ أسعً وفبس ِىخ ئٌٟ ػجذ اٌشؽ........ 

 ( .أثب ٌٙت  – أثب عًٙ –أثٛ عف١بْ ) 

 

 (ئعالَ ػّشٚ)اٌفصً اٌضبٌش 
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 -:أخزش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٓ اٌؼجبساد األر١خ 

 ػٕذِب ػٍُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ثظٙٛس اإلعالَ 

  ٍُأخز سأٜ إٌبط لجً أْ ٠غ 

  ٍُأزظش ؽزٝ ٠غٍُ ػذد وج١ش صُ أع 

 أعشع ئٌٟ األعالَ ٌٚٓ ٠زشدد 

 ؟ "ػجذػّشٚ"أفعً ِٓ "ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف "ٌّبرا وبْ اعُ 

 ٠ذي ػٍٟ اٌشلخ ٚاٌؼجٛد٠خ ٌغ١ش هللا " ػّشٚ "ألْ ػجذ 

 ٠ذي ػٍٟ أٔٗ ػجذا هلل ٚؽذٖ ٠ٚذي ػٍٟ اٌشؽّخ " ػجذ اٌشؽّٓ "أِب 

 
 سؤعبء ِىخ ػٕذِب عّؼٛا ثظٙٛس اإلعالَ ؟ ًٚ٘ ٔغؾٛا فٟ رٌه ؟ ِبرا فؼً

ٍٝ ِؾّذ ٚد٠ٕٗ ٚثذأٚا ٌٙزا اٌذ٠ٓ اٌغذ٠ذ ٚارفمٛا ػٍٝ اٌٛلٛف ٘جٛا صبئش٠ٓ ػ

 .صف ٚاؽذ ، ٌُ ٠ٕغؾٛا 

 
 أروش أٚي ِب ٔضي ِٓ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ػٍٝ اٌشعٛي ؟

 .(ئلشأ ثغُ سثه اٌزٜ خٍك )عٛسح اٌؼٍك 

 
 ٌّبرا ػبسض سؤعبء ِىخ األعالَ ٌُٚ ٠زشوٛا ػجبدح األصٕبَ ؟

 .ألْ ػجبدح األصٕبَ ٘ٝ د٠ٓ أثبءُ٘ ٚأعذادُ٘ ٚخبفٛا ِٓ ٔشش رٌه اٌذ٠ٓ 

 

 

 

الد اٌؾجشخ ١ٌٙبعش ئ١ٌٙب اٌّغزعؼفْٛ ِٓ ثٌّبرا أخزبس سعٛي هللا  .1

 اٌّغ١ٍّٓ ؟
 .٠ؼطفْٛ ػٍٟ اٌّظٍَٛ  –ٍِىٙب سؽ١ُ ػبدي  –ثؼ١ذح ػُٕٙ 

 "أعزؼذادا" اٌفصً اٌشاثغ 
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 )×(اٚ ػالِخ )√( ظغ ػالِخ   .2

  ٓوبْ سعٛي هللا ٠زأٌُ ٌزؼز٠ت أً٘ ِىخ ٌٍّغ١ٍّ                            )√( 
 سفط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف أْ ٠ٙبعش ئٌٝ اٌؾجشخ ؽزٝ ال ٠زشن اٌشعٛي    )×( 

  ػٕذِب ٚصً اٌّغٍّْٛ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚعذٚا اٌؾ١بٖ عٍٙخ ٕ٘بن.        )×( 

  أخٝ سعٛي هللا ث١ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ٚعؼذ ثٓ اٌشث١غ            )√( 

 
ظشة ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف اٌّضً اٌصبٌؼ أِبَ اٌز٠ٓ ٠زؼٍٍْٛ ثؼذَ ٚعٛد   .3

 ػًّ ٌُٙ فّبرا فؼً ؟
ٌُ ٠مجً أْ ٠شبسن عؼذثٓ اٌشث١غ فٝ ِبٌٗ ٚغٍت ِٕٗ أْ ٠ذٌٗ ػٍٝ اٌغٛق 

 .١ٌج١غ ٠ٚشزشٜ ٚأشزغً فٝ اٌغجٓ ٚاٌضثذ 

 
 صف ؽ١بٖ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف فٝ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ ٘غشرٗ ئ١ٌٙب ؟  .4

، ٠غزّغ ِغ فْٕٛ اٌمزبي ٚاعزخذاَ اٌغالػاٌشجبة  ٠ؼٍُ، مبرال  وبْ ِ

 . ٚوبْ داػ١ب ئٌٟ هللا   اٌشعٛي ثّغٍظ اٌشٛسٜ ٠ٚؼًّ ثبٌزغبسح

 
 :أوًّ  .5

 اٌزٜ ٔبَ ِىبْ اٌشعٛي ١ٌٍخ اٌٙغشح  ؟ ِٓ 
 سظٝ هللا ػٕخ (ػٍٟ ثٓ أثٝ غبٌت )        

 

  ِٓ ً٘٠ضشة ؟اٌز٠ٓ ػمذ اٌشعٛي ِؼُٙ اٌّٛاص١ك ِٓ أ 
 ػمذ اٌشعٛي أرفبل١خ ِغ ا١ٌٙٛد فٟ ٠ضشة 

 ِٚٓ اٌّغٍّْٛ األٚط ٚاٌخضسط 

 
 ِب دٚس اٌّغغذ فٝ األعالَ ؟ 

 .أٔٗ ِىبْ ٌٍؼجبدح 
 .ِذسعخ ٠زٍمٝ ف١ٙب اٌّغٍّْٛ رؼب١ٌُّٙ 

 .اٌّىبْ اٌزٜ ٠غزّغ ف١ٗ اٌّغٍّْٛ ٌٍغضٚاد 
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 سنابل الخير  -1       :الوحدة األولى   

 .هللا يضاعف الرزق للمحسنين و المتصدقين على الفقراء  -

 .يجب أن يكون اإلنفاق لوجه هللا ال لنفتخر به  -

 .و تعيّره أو تؤذه بقول أو فعل ال يجب أن تمنن على من تعطيه أ -

يكافئ هللا من ينفق أمواله في سبيل هللا بالثواب و المغفرة ، و السعادة  -

 .في الدنيا و اآلخرة 

 .كلمة طيبة ترد بها على السائل خير لك من صدقة يتبعها من أو أذى  -

 .اإلسالم دين سمح يراعي مشاعر الفقير و يكافئ المتصدق  -

 .ئل يجب أن تعطيه بقدر ما تستطيع إذا سألك سا -

 . أقول ما شاء هللا : إذا زرت الحقل  -

 . أقول الحمد لله : إذا رزقني هللا  -

 .من شروط مضاعفة ثواب الصدقة عدم المن و األذى  -

شبه هللا المؤمنين الذين ينفقون أموالهم بالسنبلة التي أنبتت سبع سنابل في  -

 . كل سنبلة مائة حبة 

 .دقة تجعل الفقير يحب الغني الص -

  ( :ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا : حديث شريف 

مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إال " 

 " كان لهُ بهِ صَدقَةٌ 

 التصدق على الفقير و إطعام الطير و الحيوانيرشدنا الحديث الشريف إلى  -

 قال تعالى : يم قرآن كر

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي "  

الَّذِينَ يُنفِقُونَ *  كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اَل يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا واََل أَذًىۙ  لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ أَمْوَالَ

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ *  رَبِّهِمْ واََل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ واََل هُمْ يَحْزَنُونَ 

 ( من سورة البقرة ) "   حَلِيمٌ يَتْبَعُهَا أَذًىۗ  وَاللَّهُ غَنِيٌّ 

 .أي كثير العطاء يعلم من يستحق الزيادة ( : هللا واسع عليم )  -

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

 يريد يشاء يعطي الضعف يضاعف

 كثير العطاء واسع الضرر األذى

 قول حسن و جميل قول معروف الفخر على من أعطيته المن
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 هرهم و تزكيهم تط -2                    

 

الزكاة فرض على كل مسلم قادر ، و هو أحد أركان اإلسالم الخمسة ، 

و هي تطهر المال و تزيده ، و هي تخرج للفقراء ، و هي حق لهم 

 .سواء أكانت ماال أو  زرعا 

 ( : أنواع  8) تخرج الزكاة لثمانية أصناف 

لوازم هم المحتاجون الذين ال يجدون  :الفقراء و المساكين  -1

 . الحياة 

 . الذين يجمعون الزكاة من الناس  :العاملون عليها  -2

 . هم الذين نريد تحبيبهم في اإلسالم  :المؤلفة قلوبهم  -3

 ( .العبودية ) تحرير العبيد من الرق  :في الرقاب  -4

 . المحملون بالديون ال يستطيعون دفعا  :الغارمون  -5

 . ن للدفاع عن الدين و الوطن الذين يجاهدو :في سبيل هللا  -6

 . المسافر الذي انقطع به الطريق  :ابن السبيل  -7

 . الزكاة حق من األغنياء إلى الفقراء  -

 . الزكاة فرض على كل مسلم قادر  -

 . الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة  -

 . الزكاة تطهر المال تزيده   -

 . زكاة الزروع تخرج يوم الحصاد  -

 : لى قال تعا

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ " 

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِۖ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِۗ  

 "  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
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 و بشر الصابرين   -3           
 

 .عثمان بن عفان هو الخليفة الثالث للمسلمين ، يتصل نسبه بالنبي  -
 ا و سمح الخلق و محبوبا من قريش كان عثمان بن عفان كريما و غني -

 .بعد إسالمه اكتمل المسلمون عشرة  -

إلى الحبشة ، ثم ( ملسو هيلع هللا ىلص)بنت الرسول ( رقية ) هاجر مع زوجته  -

 .الثانية  إلى المدينة هاجر  في المرة 

( عطاء) ثر المسلمين بذال ،  و أك(كريما ) ن عثمان بن عفان جوادا كا -

 .للمال

 

و ألف ( جمل ) بثالثمائة بعير ( تبوك ) جهز جيش العسرة في غزوة  -

 .ينار د

 ألف دينار لينتفع به المسلمون  22دي ودفع من يهو( رومة)اشترى بئر  -

 ( .ملسو هيلع هللا ىلص)ا مسجد الرسول اشترى أرضا و وسع به -

 : شهد له عمر بن الخطاب بقوة اإليمان و قال عنه  -

 (              معكم رجل لو قسم إيمانه بين جند من األجناد لوسعهم )     

 كفاهم : وسعهم                                   

 :أن يعبر الصرط إلى الجنة بسالم و قال (  ملسو هيلع هللا ىلص)دعا له الرسول  -

 (   اللهم إني رضيت عن عثمان ، فارض عنه )                   
 

كان عثمان بن عفان يوزع مال بيت المسلمين بين الناس بالحق ، و  -

 .يدخل بيته فيأكل الخل و الزيت 

؛ ألنه تزوج بنتي الرسول ( ذو النورين ) سُمي عثمان بن عفان بـ  -

 . رقية و أم كلثوم (  ملسو هيلع هللا ىلص)

 : (  ملسو هيلع هللا ىلص)و قال عنه الرسول  

 ، و أشدهم في أمر هللا عمر ، و أرحم أمتي بأمتي أبو بكر) 

 (  أصدقهم حياء عثمان
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ) 

  (       .                                      )   تنشر الزكاة المحبة بين الناس  -1

 (        )   . لرسول في دعوته عثمان بن عفان من أوائل من صدقوا ا -2

 (        .                             )  اإلنفاق و الزكاة تنقص المال و تقلله  -3

 (        .       )  اشترى عثمان بن عفان بئر رومة لينتفع به المسلمون  -4

 (        .                         )  الكلمة الطيبة خير من صدقة يتبعها أذى  -5

 (         .                        )  من يفتخر بصدقاته أمام الناس يحبه هللا  -6

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب)

  (تعطيه ما تقدر عليه  –تعيره  –تزجره ) .............. ...................................: إذا سألك سائل  -1

 (ما شاء هللا  –أعوذ بالله  –استغفر هللا ) ........... ...................: تقول  إذا زرت الحقل -2

 ( مستحب  –فرض  –سنة . ) على كل مسلم قادر ............ .........................................الزكاة  -3

 (الثالث  –لثاني ا –األول .) للمسلمين... .............كان عثمان بن عفان هو الخليفة -4

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 .........................................، و هاجر بها إلى ........................................ تزوج عثمان بن عفان من  -1

 . لعثمان بن عفان بقوة اإليمان ............. ..........................................................................................شهد  -2

 .........................................................و .......................... .........................نتعلم من قصة عثمان بن عفان  -3

 ..............................................................................هاجر عثمان بن عفان في المرة األولى إلى  -4

  .المال ................. ..........................قادر و هي ............... ................................الزكاة فرض على كل  -5

 (ب)بما يناسبه من العمود ( أ) صل من العمود ( د) 

 (  )  هم من نريد تحبيبهم في اإلسالم  -ساكين               الفقراء و الم -1

 (  . )   المسافر الذي انقطع به الطريق -العاملون عليها                       -2

 (   .      )  الذين ال يجدون لوازم الحياة  -المؤلفة قلوبهم                     -3

 (   . )  الذين يجمعون الزكاة من الناس -   الغارمون                          -4

 (   .             )  هم المحملون بالديون  -ابن السبيل                           -5

 مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا ( : "  ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا قال ( هـ) 
............................................................................................................................................... ................................................." 

 .اكتب بقية الحديث الشريف ( أ)

 (أكمل ) ................................................ .....................................................يرشدنا الحديث الشريف إلى ( ب)

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ج)

 ( تُبت إلى هللا  –سبحان هللا  –الحمد لله ) ................. ..................: إذا رزقك هللا تقول  -1

  (هـدية  –هبـة  –حـق .   ) من األغنياء إلى الفقراء ..... ........................................الزكاة  -2
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 اعبدوا هللا : يا قوم  -1      الوحدة الثانية

 .أرسل هللا سيدنا صالح قوم ثمود لهدايتهم و دعوتهم لعبادة هللا  -

 .كانت قبيلة ثمود تعبد األصنام  -

 .هللا سخر قوم ثمود من سيدنا صالح ، و طلبوا منه معجزة من عند  -
  

كانت معجزة صالح لقومه ناقة تُدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا ، و أمرهم  -

 .أال يمسوها بأذى حتى ال ينالهم العذاب 

 .آمن قليل من الناس بدعوة صالح و ظل الباقون على كفرهم  -

 .أراد كفار ثمود قتل الناقة حتى ال تكون شاهدا على كفرهم و عنادهم 
 

ل ضرب عدد من الكفار الناقة بسوفهم و سالت دماؤها ، و وسط ظالم اللي -

 .نظرت إليهم نظرة غضب 

 . غضب صالح من قومه و خرج مع المؤمنين بعيدا و تركوا المكان 

بعد ثالثة أيام و في فجر  اليوم الرابع أرسل هللا عليهم صيحة جبارة هدمت  -

 .عليهم بيوتهم و وقع عليهم الجبل و هذا جزاء الكفار 
 

 : قال تعالى 

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًاۚ  قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۖ  هُوَ )

أَنشَأَكُم مِّنَ اأْلَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِۚ  إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ 

الُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَاۖ  أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ قَ *مُّجِيبٌ 

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ * آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ 

نْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۖ  فَمَا تَزِيدُونَنِي بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِ

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ واََل  *غَيْرَ تَخْسِيرٍ 

وهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثاََلثَةَ فَعَقَرُ  *تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 

 ( أَيَّامٍۖ  ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ 
 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 أي ناقة معجزة لكم ناقة مكنكم من تعمريها استعمركم فيها

 فاتركوها فذروها إضالل تخسير

 أذى سوء ذبحوها عقروها
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ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم    
ل ى ُكلِّ ش ْيٍء ق ِديٌر  ُكْم أ يُُّكْم ( 2)ت ب ار ك  الَِّذي ِبي ِدِه اْلُمْلُك و ُهو  ع  ي اة  ِلي ْبُلو  ل ق  اْلم ْوت  و اْلح  الَِّذي خ 

ل ق  س ْبع  س م او اٍت ِطب اقاا م ا ت ر ى فِ ( 0)أ ْحس ُن ع م الا و ُهو  اْلع ِزيُز اْلغ ُفوُر  ِن الَِّذي خ  ْلِق الرَّْحم  ي خ 
ر  ه ْل ت ر ى ِمْن ُفُطوٍر  ُر ( 3)ِمْن ت ف اُوٍت ف اْرِجِع اْلب ص  ت ْيِن ي ْنق ِلْب ِإل ْيك  اْلب ص  ر  ك رَّ ثُمَّ اْرِجِع اْلب ص 

ِسيٌر  اِسئاا و ُهو  ح  ْلن اه ا ُرُجوماا ( 4)خ  ع  ج  اِبيح  و  يَّنَّا السَّم اء  الدُّْني ا ِبم ص  ل ق ْد ز  ِللشَّي اِطيِن و أ ْعت ْدن ا و 
ِبْئس  اْلم ِصيُر ( 5)ل ُهْم ع ذ اب  السَِّعيِر  ه نَّم  و  بِِّهْم ع ذ اُب ج  ِللَِّذين  ك ف ُروا ِبر  ِإذ ا ُأْلُقوا ِفيه ا ( 6)و 

ا أُْلِقي  ِفيه  ( 7)س ِمُعوا ل ه ا ش ِهيقاا و ِهي  ت ُفوُر  ز ن ُته ا أ ل ْم ت ك اُد ت م يَُّز ِمن  اْلغ ْيِظ ُكلَّم  ا ف ْوٌج س أ ل ُهْم خ 
ل  اللَُّه ِمْن ش ْيٍء ِإْن أ ْنُتْم ِإَّلَّ ِفي ( 8)ي ْأِتُكْم ن ِذيٌر  ُقْلن ا م ا ن زَّ اء ن ا ن ِذيٌر ف ك ذَّْبن ا و  ق اُلوا ب ل ى ق ْد ج 
ٍل ك ِبيٍر  ال  ا ُكنَّا فِ ( 9)ض  ق اُلوا ل ْو ُكنَّا ن ْسم ُع أ ْو ن ْعِقُل م  اِب السَِّعيِر و  ف اْعت ر ُفوا ( 22)ي أ ْصح 

اِب السَِّعيِر  ْغِفر ٌة و أ ْجٌر ك ِبيٌر ( 22)ِبذ ْنِبِهْم ف ُسْحقاا أِل ْصح  بَُّهْم ِباْلغ ْيِب ل ُهْم م  ِإنَّ الَِّذين  ي ْخش ْون  ر 
دُ ( 20) ِليٌم ِبذ اِت الصُّ وا ق ْول ُكْم أ ِو اْجه ُروا ِبِه ِإنَُّه ع  ل ق  و ُهو  ( 23)وِر و أ ِسرُّ أ َّل  ي ْعل ُم م ْن خ 

ِبيُر  ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه ( 24)اللَِّطيُف اْلخ  ع ل  ل ُكُم اأْل ْرض  ذ ُلوَّلا ف اْمُشوا ِفي م ن اِكِبه ا و  ُهو  الَِّذي ج 
ل ْيِه النُُّشوُر  اِء أ ْن ي ْخِسف  ِبُكُم اأْل ْرض  ( 25)و اِ  أ ْم ( 26)ف ِإذ ا ِهي  ت ُموُر  أ أ ِمْنُتْم م ْن ِفي السَّم 

اِصباا ف س ت ْعل ُمون  ك ْيف  ن ِذيِر  ل ْيُكْم ح  اِء أ ْن ُيْرِسل  ع  ل ق ْد ك ذَّب  الَِّذين  ( 27)أ ِمْنُتْم م ْن ِفي السَّم  و 
افَّاتٍ ( 28)ِمْن ق ْبِلِهْم ف ك ْيف  ك ان  ن ِكيِر  ْوا ِإل ى الطَّْيِر ف ْوق ُهْم ص  ل ْم ي ر  ي ْقِبْضن  م ا ُيْمِسُكُهنَّ ِإَّلَّ  أ و  و 

ُن ِإنَُّه ِبُكلِّ ش ْيٍء ب ِصيٌر  ِن ِإِن ( 29)الرَّْحم  أ مَّْن ه ذ ا الَِّذي ُهو  ُجْنٌد ل ُكْم ي ْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْحم 
ُنُفوٍر  أ مَّْن ه ذ ا الَِّذي ي ْرُزُقُكْم ِإْن أ ْمس ك  ( 02)اْلك اِفُرون  ِإَّلَّ ِفي ُغُروٍر  وا ِفي ُعُتوٍّ و  ِرْزق ُه ب ْل ل جُّ

ل ى ِصر اٍط ُمْست ِقيٍم ( 02) ْجِهِه أ ْهد ى أ مَّْن ي ْمِشي س ِويًّا ع  ل ى و  ْن ي ْمِشي ُمِكبًّا ع  ُقْل ( 00)أ ف م 
ار  و اأْل ْفِئد ة  ق ِليالا م ا  ع ل  ل ُكُم السَّْمع  و اأْل ْبص  ج  ُقْل ُهو  الَِّذي ( 03)ت ْشُكُرون  ُهو  الَِّذي أ ْنش أ ُكْم و 

ل ْيِه ُتْحش ُرون   اِدِقين  ( 04)ذ ر أ ُكْم ِفي اأْل ْرِض و اِ  ي ُقوُلون  م ت ى ه ذ ا اْلو ْعُد ِإْن ُكْنُتْم ص  ُقْل ( 05)و 
ا أ ن ا ن ِذيٌر ُمِبيٌن  نَّم  ا اْلِعْلُم ِعْند  اللَِّه و اِ  ِقيل   ف ل مَّا ر أ ْوُه ُزْلف ةا ( 06)ِإنَّم  ِسيئ ْت ُوُجوُه الَِّذين  ك ف ُروا و 

ْن ُيِجيُر ( 07)ه ذ ا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ت دَُّعون   م ْن م ِعي  أ ْو ر ِحم ن ا ف م  ُقْل أ ر أ ْيُتْم ِإْن أ ْهل ك ِني  اللَُّه و 
ل  ( 08)اْلك اِفِرين  ِمْن ع ذ اٍب أ ِليٍم  كَّْلن ا ف س ت ْعل ُمون  م ْن ُهو  ِفي ُقْل ُهو  الرَّْحم ُن آم نَّا ِبِه و ع  ْيِه ت و 

ٍل ُمِبيٍن  ال  ِعيٍن ( 09)ض  اٍء م  ْن ي ْأِتيُكْم ِبم  اُؤُكْم غ ْوراا ف م  (32)ُقْل أ ر أ ْيُتْم ِإْن أ ْصب ح  م   
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 و هو اللطيف الخبير  -2          
 (حفظ ) ك سورة المل                                                   

هللا هو الواحد األحد ، خلق السموات و األرض بالحق  ، و خلق الناس  -

 . ليعبدوه  ، و جعل في الكون آيات تهدينا إليه 

 .خلق هللا النجوم زينة للسماء و رجوما للشياطين و عالمات يهتدي بها الناس  -

 .سُميت الكواكب بالمصابيح ألنها تضئ ليال مثل المصابيح  -

 .رة الملك تتحدث عن إثبات عظمة هللا و قدرته سو -

 

 معناها        الكلمة    معناها        الكلمة    

 ليختبركم  ليبلوكم   السلطان و القدرة   الملك 

 عدم تناسب   تفاوت   بعضها فوق بعض   طباقا

 مرتين   كرتين   انظر مرة أخرى   فارجع البصر 

 ا بعدم وجود خللمسلم خاسئا  يرجع   ينقلب 

 السماءالقريبة   السماءالدنيا  منقطع عن رؤية الخلل  حسير  

 تحرق الشياطين   رجوما   نجوم   مصابيح 

 صوت منكر   شهيقا   جهزنا   أعتدنا 

 رسول منذر  نذير  تتقطع   تميز 

 مالئكتها   خزنتها  جماعة   فوج 

 بها جوان  مناكبها  سهلة المشي فيها   ذلوال 

 تبتلعكم األرض  يخسف بكم  البعث   النشور 

 ريح بها طوب كثير  حاصبا  تتحرك   تمور 

 إنكاري عليهم بالتكذيب نكير  أي إنذاري   كيف نذير 

 أعوان و جنود  جند  باسطات أجنحتهن صافات 

 تمادوا   لجوا  غرهم الشيطان   غرور 

 بعد عن الحق   نفور  تكبر   عتو

 معتدال   سويا  واقعا على وجهه   مكبا 

 خلقكم   أنشأكم  طريق  صراط 

 قريبا   زلفة  القلوب   األفئدة 

 بعيدا عن األرض  غورا اسودت   سيئت
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 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)
 (  .عاد  –قريش  –ثمود ) ..... ...........................................................................قوم سيدنا صالح هم  -1

 ( .الشمس  –األصنام  –الناقة ) ............. ..............................كانت قبيلة سيدنا صالح تعبد  -2

 (.الناقة  –الحوت  –إحياء الموتى ) ............ ...........................كانت معجزة سيدنا صالح  -3

 ( .خمسة  – سبعة –ثالثة . ) أيام ............ ..............قع العذاب على قتلة الناقة بعد و -4

 (صيحة جبارة  –ريح شديدة  –الغرق ) ............... ....................أهلك هللا قوم صالح بـ  -5

 (االحتفال بها  –بالناقة عدم المساس  –قتل الناقة ).............. ..........هللا ثمود بـ  أمر -6

 :أما الجملة اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( ب)

 .                     )       (كان ثمود قوم سيدنا صالح يعبدون الشمس  -1

 .                        )       (وقع العذاب على قوم ثمود بعد ثالثة أيام  -2

 . )      ( قوم ثمود هدمت عليهم بيوتهم أرسل هللا صيحة جبارة على  -3

 .                             )      ( سخر قوم ثمود من تهديد سيدنا صالح  -4

الفصل الدراسي  -الصف الخامس  -التربية الدينية اإلسالمية عاشت الناقة ب -5

 .                 )      ( ين قوم ثمود في سالم و أحبوها 2221األول 

 :قال تعالى  ( ج)

الَّذِي خَلَقَ  *  ىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ عَلَ  تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ )  

 هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ   وَ  ۚ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَماَلً  الْمَوْتَ وَ 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..................................................................... .............................................................................................) 

 ( خاسئا و هو حسير ........................................... : اكتب إلى قوله تعالي  -1

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  -2

 ( .الثورة  –المال  –السلطان  )  ..........................................(  : الملك ) معنى كلمة  -

 ( .ليختبركم  –ليهلكم  –ليحاسبكم )  ...............................( : ليبلوكم ) معنى كلمة  -

 .( شخصين  –مرتين  –عامين )   ........................................(  : كرتين ) معنى كلمة  -

 :أكمل العبارة التالية بالكلمات اآلتية    -3

 (بالحق  –ليعبدوه  –األحد  –تهدينا )                        

، و ...............................خلق السموات و األرض ...............................إن هللا ربنا هو الواحد  -

 .إليه ...............................، و جعل في هذا الكون آيات ...............................خلق الناس 
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 الحاج رمضان  -1        الوحدة الثالثة
 

 .و وطنه مصر  الحاج رمضان رجل طيب يحب أهله و جيرانه - 

 .كان الحاج رمضان يعيش وحيدا بعد أن ماتت زوجته و لم يكن له أوالد  - 

 

 .ة أرض بنى على جزء منها مسجد لله كان الحاج رمضان يمتلك قطع - 

 .علم الحاج رمضان أن من بنى مسجدا لله بنى هللا له بيتا في الجنة  - 

 

 كان الحاج رمضان يحب أطفال القرية و يعلمهم القرآن الكريم و سنة الرسول - 

 كان يذهب إلى بيوت الفقراء ليال خاصة في األعياد و يترك لهم مبلغا من  - 

 .صرف مسرعا حتى ال يروه  فيخجلوا منه المال و ين 

 

 .تبرع الحاج رمضان بما تبقى من األرض لبناء مدرسة و بناء مستشفى  - 

 .المصريون جميعا أخوة في حب هللا و الوطن  - 

 

 .إذا رأيت فقيرا أساعده  - 

 

 سورة القصص -2             
 .مصر كنانة هللا في األرض  - 

 .عدة مرات ذُكرت مصر في القرآن  - 

 

 .على أرض مصر ولد موسى و هارون  - 

 .في سيناء جبل الطور الذي أقسم هللا به و كلم هللا موسى فوقه  - 

 

 .من أرض مصر خرج الرجل الصالح الذي دعا قومه لإليمان بموسى  - 

  و عاشت على أرض مصر  آسيا امرأة فرعون التي آمنت بالله و  -  

 .عون و تحملت عذاب فر بموسى   
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 يوم الزينة  -3                               
 

 .كان فرعون حاكما ظالما يعيش في مصر و يأمر قومه أن يعبدوه  -

 .تربى موسى في قصر فرعون بعد أن وجده في البحر   -

 

أرسل هللا موسى إلى فرعون و قومه لكي يؤمنوا بالله و يكف عن  -

 .الظلم 

 .رون إلى فرعون ذهب موسى و معه أخوه ها -

 

فتحولت إلى  كانت معجزة موسى لفرعون هي العصا التي ألقاها -

 .ضخم ، و أخرج يده من جيبه فإذا بنور شديد يخرج منها  ثعبان

 

 . اقترح هامان وزير فرعون أن يجمع السحرة من أنحاء مصر  - 

زينة ظنا منهم أن ما يفعله اجتمع السحرة لهزيمة موسى في يوم ال -

 .سحرا   موسى

 .ألقى السحرة حبالهم و عصيهم فَخُيل للناس أنها تسعى  -

 ن ضخم ابتلع كل ما ألقاه السحرة ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبا - 

 

 آمن السحرة برب موسى  ألنهم عرفوا  أن مافعله موسى معجزة من - 

 .هللا   

 .آمن كثير  من بني إسرائيل  بموسى  - 

 

 . منا برب موسى و هارون آ: قال السحرة  - 

 ليس هناك إله سوى هللا الواحد الذي خلق هذا : قال موسي لفرعون  - 

 .الكون  

 .نصر هللا الحق و هزم الباطل  - 

 .مصر أرض اإليمان   - 
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ) 

  (     )              .               كان فرعون حاكما ظالما في حكمه   -1

 (    .                                     )   فرعون ربى موسى في بيته   -2

 (    .            )   ذهب موسى لفرعون ليستولي على حكم مصر   -3

 (     .                            )  السحرة آمنوا برب موسى و هارون   -4

 (     .)  و فرعون على أرض فلسطين  جرت أحداث قصة موسى  -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 

 ( العوينات  –الطور  –مكة )  .............................كلم هللا موسى فوق جبل  -1

 (مكة –فلسطين  –مصر )..و فرعون على أرض حدثت قصة موسى  -2

 (السفينة  –العصا  –الناقة ) ................كانت معجزة سيدنا موسى هي  -3

 ( موسى  –فرعون  –هامان )  .................................................آمن السحرة بـ  -4

 ( أسبه  –أضربه  –أساعده )  ........................................................إذا رأيت فقيرا  -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 ......................................................كلم هللا موسى فوق جبل   -1

 . .......................................................................كان فرعون حاكما   -2

 .........................................................................آمنا : قال السحرة   -3

 .إلى فرعون ..................................ذهب موسى مع أخيه   -4

  ................................اجتمع السحرة لهزيمة  موسى يوم   -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)بما يناسبه من العمود ( أ) صل من العمود ( د) 

 ( ب(                                                )أ)        

 (   .)  مع أخيه هارون  -فرعون                                  كان  -1

 (    .           ) اإليمان  -آمن السحرة                                  -2

 (    .      ) عدة مرات  -ذهب موسى إلى فرعون                  -3

 (   .   )  الما حاكما ظ -مصر هي أرض                               -4

 (    .    ) برب موسى  -ذكرت مصر في القرآن                      -5   
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 أم الشهداء  -1   : الوحدة الرابعة 
 الخنساء بنت عمرو                

 

 ( .فترة ما قبل اإلسالم ) شاعرة جاهلية ( الخنساء ) كانت  -

 .كانت الخنساء ذكية و فطنة و عاقلة  -

 

 .تحكم بين الشعراء في أسواق الشعر ( الخنساء ) ت كان -

 .في الجاهلية فبكته بكاء كثيرا ( صخر ) مات أخوها  -

 

و غير اإلسالم من شخصيتها ، و أعجب الرسول ( الخنساء)أسلمت  -

 .بشعرها  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .القادسية ( حرب ) األربعة في معركة (  الخنساء ) استشهد أبناؤها  -

 

 : ا خبر استشهادها قالت حينما وصله -

 " الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، و أرجو  أن يجمعني بهم في مستقر رحمته " 

 

فبعد أن مألت الدنيا ( الخنساء ) انظر كيف غير اإلسالم من شخصية  -

 .بكاءً على أخيها ، فرحت باستشهاد أبنائها في سبيل هللا 

 

في ( هـ  15) نة وقعت معركة القادسية بين المسلمين و الفرس س* 

 . بالد العراق 
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ) 

  (      .          )  كانت الخنساء شاعرة جاهلية شهيرة    -1

 (      .                )  أسلمت الخنساء و حسن إسالمها   -2

 (      )      .                حضرت الخنساء معركة العبور   -3

 (      .  )  استشهد أبناء الخنساء في معركة القادسية    -4

 (     .        )  يعجب بشعرها  (ملسو هيلع هللا ىلص ) كان الرسول    -5

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب)

 ( النوادر   –القصص  –ر الشع)  ............................................................تميزت الخنساء بـ  -1

 (اليهود  –القادسية  –اليرموك )  ................................................حضرت الخنساء حرب  -2

 (اإلسالم   –القتال  –الشعر .) من شخصية الخنساء ............................................غير  -3

 ( شاعرة   –مذيعة  –صحفية )  ......................................................................كانت الخنساء  -4

 ( السلطان   –الشهادة  –المال ) ...............................قاتل أبناء الخنساء طمعا في  -5

 (خمسة  –ربعة أ –ثالثة ) .................................عدد أبناء الخنساء الذين استشهدوا  -6

 ....................................................قابلت الخنساء نبأ استشهاد أبنائها األربعة بـ  -7

 (الصياح و العويل  –الحزن  –الفرح )                                                   

 (بعد ظهور اإلسالم  –هور اإلسالم قبل ظ)  ...............................ولدت الخنساء  -8

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 ......................................و .............................................من صفات الخنساء   -1

 . الخنساء من شخصية ...........................................................................غير   -2

 ..........................................................استشهد أبناء الخنساء في معركة  -3

 .......................................................................كانت أشعار الخنساء تُعجب   -4

  .........................................................................................كانت الخنساء تكتب   -5

 (ب)بما يناسبه من العمود ( أ) صل من العمود ( د) 

 ( ب(                                  )أ)        

 .)    (الخنساء   -               نعم الدين                -1

 . )    (اإلسالم   -            نعم الموت                  -2

 .)    (الشهادة   -            نعمت المرأة                -3
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 (عيد النصر )    الفصل األول(  عبدالرحمن بن عوف ) قصة 

 

كانت مكة تحتفل بمرور عشرة أعوام على حادث الفيل و محاولة أبرهة  -

 .ة قريش الحبشي هدم الكعبة ، حتى يتحول الناس عنها و تبور تجار

 

، فقضت ( طين ) رمتهم بحجارة من سجيل ( كثيرة ) أرسل هللا طيرا أبابيل  -

 . عليهم و أنقذ هللا الكعبة 

 

كان كفار قريش يحتفلون بتلك المناسبة عند األصنام المنصوبة حول الكعبة ؛  -

اعتقادا منهم أنها هي اللتي أنقذت الكعبة ، فكانوا يقدمون لها الهدايا  و 

 .ون لها يسجد

 

حاشا لله أن تكون : " مما يفعله الكفار و قال لهم ( ورقة بن نوفل ) تعجب  -

هذه األحجار هي التي أنقذت بيت هللا من أبرهة و أفياله ، بل أنقذه ربه الكبير  

 ..... " الذي ال يرضى عن األصنام   

 

ما ، نتظر شيئا مشغوال عما يفعله القوم ، فلقد كان ي( بني زُهْرَة ) كان سيد   -

( أسرع )الت على أذنه و أسرت له بشيء فهبمحتى جاءت واحدة من خدمه، و

 .واقفا و قد امتألت شفتاه ببسمة عريضة 

 

إلى البيت ليرى الطفل الذي كان شديد الشوق إليه ، ( عوف بن زهرة ) رجع  -

 "هنيئا لك يا شَفَّاء  : " و قال لزوجته 

 

عليه دالئل العظمة و السمو ، شديد ( تظهر ) وح كان الطفل بارع الجمال تل -

لصلة القرابة بينهما من ( جماله ) الشبه من محمد بن عبدهللا في ذكائه و بهائه 

 . جهة أبيه و أمه 

 

 ، لكن األب قرر أن يسمي الطفل الصغير ( محمدا ) لما ال نسميه : قالت األم  -

 ( . عبد عمرو ) 
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) ة أو عالم(  ✔) ضع عالمة ( أ)

  (    .                        )  في عام الفيل ( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد   -1

 (    .                                )  في مكة ( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد   -2

 (    .)  قريبا للرسول من جهة أبيه و أمه ( عبدالرحمن بن عوف ) كان   -3

 (    .                )  هدم الكعبة ( أبرهة الحبشي ) في عام الفيل قرر   -4

 (    .                                      )  كان كفار قريش يعبدون الشمس   -5

 --------------------------------------------------------------------------------

 :يحة مما بين القوسين اختر اإلجابة الصح( ب) 

 ................................................( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد  -1

 ( بعد عام الفيل  –في عام الفيل  –قبل عام الفيل )                               

 .........................من جهة (  ملسو هيلع هللا ىلص)قريبا للرسول ( عبدالرحمن بن عوف ) كان  -2

 ( أمه و أبيه  –أبيه  –أمه )                                                                  

 . ......................................: و نشأ في ( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد  -3

 ( الطائف  –المدينة  –مكة )                                                               

 ...............................بـ ( عبدالرحمن بن عوف ) اكبر من (   ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول   -4

 ( ثالثون سنة  –عشرين سنة  –عشر سنوات )                                        

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 .بعشر سنوات .........................................بعد عام ( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد  -1

 . ...................................................................................في ( عبدالرحمن بن عوف ) وُلد  -2

  .هدم الكعبة هو و جيشه و أفياله ...................................................................حاول  -3

 .....................................................كان كفار قريش يحتفلون بتقدبيم الهدايا إلى   -4

 .البيت الحرام و هزم أبرهة و جيشه ....................................................أنقذ   -5

 ---------------------------------------------------------------------------

 اقرأ ثم أجب ( د)

حاشا لله ان تكون هذه الحجارة هي التي أنقذت بيت هللا من أبرهة " 

 " الحبشي بل أنقذه ربه الكبير 

 من قائل هذه العبارة ؟ و لمن قالها ؟  -1

- .............................................................................................................................................................................. 

 ......................................: في القطعة هي ( الحجارة ) المقصود بـ  -2

 .........................................................................: هو  ( بيت هللا ) و المقصود بـ 
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 مالمح النجابةالفصل الثاني                 

 

منذ صغره ، و بدأ ( الذكاء ) مالمح النجابة ( عبد عمرو ) على ( ظهرت ) بدت  -

أبوه يصحبه معه إلى مجالس قريش ، و ينمي مواهبه و يعلمه القراءة و 

 .بالسيف و ركوب الخيل  (  الضرب ) الكتابة و الطعن 

 

منذ صغره يحب أخبار األسفار و حديث المعارك ، فأخذه أبوه معه في  كان -

 .رحالته التجارية ، و أعجب بمهارته في البيع و الشراء و اكتساب األصدقاء 

 

 : و كان يقول ألبيه ( بعده ) كان األب غير مرتاح  لميل ابنه عن األصنام  -

فشككت أن .... الكون لقد تأملت .. ذلك يا أبي إحساسي  و حديث قلبي "    

 أليست البعرة ...... تلك األصنام العاجزة هي التي خلقت ذلك الكون العجيب 

، و أثر السفر يدل على المسير ؟ ( الجمل ) تدل على البعير  ( مخلفات البعير  ) 

 " فكيف ال تدل هذه المخلوقات العجيبة على خالقها الواحد األحد ؟ 

 

( كرها ) ى تجارته فيجدها تنمو و تزيد كلما زاد بغضا ينظر إل( عبد عمرو )كان  -

 . لتلك األصنام 

شديد التعلق و الحب بابن أختهم ( بني زهرة ) كان الفتي مثل كثير من قومه  -

 . معجبين بذكائه و بعده عن األصنام ( محمد بن عبدهللا ) 

 

الناجح التاجر ( أبوبكر الصديق ) و كان أيضا محبا ألبي بكر بن قحافة  -

من عمره ، و الرسول  38من عمره ، و أبوبكر الـ   32المحبوب و قد قارب الـ 

 .من عمره   42الـ 

 

إلى العزلة بعيدا عن الناس في غار حراء ، و لما بلغ (  ملسو هيلع هللا ىلص)مال الرسول  -

أول ( أبو بكر  ) ، فكان ( جميعا ) األربعين اختاره هللا نبيا و رسوال للناس كافة 

 .من أوائل من أمنوا به (  عبد عمرو  ) رجال ، و من آمن من ال

 

أبوبكر الصديق هو أول من آمن من الرجال ، و خديجة أول من أمنت من  -

 .  (األطفال ) الصبيان النساء ، و علي بن أبي طالب أول من آمن من 
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)

  (    .                     )  اءة و الكتابة منذ صغره القر( ابن عوف ) تعلم   -1

 (    .            )  يكره السفر و الحديث عن المعارك ( ابن عوف ) كان   -2

 (    .                 )  شديد التعلق بمحمد بن عبدهللا ( ابن عوف ) كان   -3

 (    . )  ألربعين في الثالثين كان الرسول في ا( ابن عوف ) عندما كان  -4

 (      )       .                     يكره األصنام و ال يحبها ( ابن عوف ) كان   -5

 --------------------------------------------------------------------------------

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 

 ( عثمان بن عفان  –ابن عوف  –أبوبكر ) .................أول من آمن من الرجال  -1

 (المباريات  –األسفار  –الالعبين )  .....................يحب أخبار ( ابن عوف ) كان  -2

 (  .حراء  -أحد   -تبوك  ) .........................يتعبد في غار (  ملسو هيلع هللا ىلص)كان الرسول  -3

 (السياحة  –التجارة  –الصيد ) .....ت ابنه في رحال( عبد عمرو ) صحب والد  -4

 ( .فالحا  –تاجرا  –صيادا ) .........................يعمل ( عبدالرحمن بن عوف ) كان  -5

 ---------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)

 ...........................و حديث ...........................يحب أخبار  (عبدالرحمن بن عوف ) كان  -1

 . منذ صغره .......................................مالمح ( عبدالرحمن بن عوف ) ظهرت على  -2

 ................................................و هو في سن (  ملسو هيلع هللا ىلص)نزلت الرسالة على الرسول  -3

 ....................................................................................يعمل ( عبدالرحمن بن عوف ) كان  -4

 ................................يصحب ابنه في رحالت ( عبدالرحمن بن عوف )  الدكان و -5

 ------------------------------------------------------------------------

 اقرأ ثم أجب ( د)

، و أثر السفر ( الجمل ) تدل على البعير  ( مخلفات البعير  ) أليست البعرة " 

يدل على المسير ؟ فكيف ال تدل هذه المخلوقات العجيبة على خالقها الواحد 

 "األحد ؟ 

 من قائل هذه العبارة ؟ و لمن قالها ؟ ( أ)

- ................................................................................................................................................................... 

 : أكمل الجملة اآلتية( ب)

 ................................................ كان األب غير مرتاح بسبب ميل ابنه عن عبادة  -
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 عبدالرحمن الفصل الثالث            

، و ( أبوبكر الصديق ) مع صديقه ( عبدالرحمن بن عوف ) ذهب  -

 . و اسرع في دخول اإلسالم ( ملسو هيلع هللا ىلص)استمع إلى الرسول 
 

 ( : عبد عمرو ) لـ  ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال الرسول  -

من اآلن أنت عبدالرحمن ال .. ألغى اإلسالم يا صاحبي عبادة الناس "   

 " .ان عبد اإلنس

 

عبدالرحمن بن عوف بهذه االسم الجديد سرور اكبيرا ، ألنه ) سر  -

 ( . األصنام ) تخلص من األوثان 

 

ما إن بدأ اإلسالم في االنتشار حتى بدأ الكفار في تهديد المسلمين  - 

 . تجارتهم ( خسارة  -بوار ) بقطع أرازاقهم و كساد 

 

يهدده ( حمن بن عوف عبدالر) إلى ( أبوالحكم بن هشام ) ذهب  -

بترك اإلسالم و اتباع محمد ، و العودة إلى عبادة األصنام ، أو محاربة 

 .تجارته فال يشتري منها أحد أو يبيع 

 

 : و قال له ( أبوالحكم بن هشام ) بكالم ( عبدالرجمن ) لم يهتم  -

(  ملسو هيلع هللا ىلص)أالبن عوف يقول هذا الكالم يا أبا جهل ؟ صدق رسول هللا "  

 . "هذا اللقب إذ لقبك ب

 

 . عارض كفار مكة اإلسالم ؛ خوفا على تجارتهم و مكانتهم  -
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)

  ( .                    )     ( ملسو هيلع هللا ىلص)هو الرسول ( عبد عمرو ) الذي غير اسم   -1

 )     (             .     أول من دخل اإلسالم ( عبدالرحمن بن عوف ) كان   -2

 .)     (يدعوه لترك اإلسالم (ابن عوف ) إلى(أبوالحكم بن هشام ) ذهب   -3

 .       )     (أسرع كل كفار قريش إلى دخول اإلسالم بعد دعوة الرسول   -4

 .         )     (بعد أن ترك األصنام ( عبدالرحمن بن عوف ) ازدادت تجارة  -5

 --------------------------------------------------------------------------------

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 
 ( .أبوبكر  –الرسول  –أبوه )  ........................هو ( عبد عمرو ) الذي غير اسم   -1

 (عبدالرحيم–عبدهللا–عبدالرحمن).........إلى ( عبد عمرو ) اسم ( ملسو هيلع هللا ىلص)غير الرسول  -2

 .إلى عبدالرحمن لتهديده .........................................أرسل كفار مكة  -3

 ( أبا لهب  –أبا الحكم  –أبا سفيان )                                                       

 . أهل مكة .................................................عندما ظهر األسالم أسلم  -4

 ( زعماء  –قليل من  –جميع )                                                             

 ---------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)
 .............................................................هو ( عبد عمرو ) الذي غير اسم  -1

 ................................إلى اسم ( عبد عمرو ) اسم (  ملسو هيلع هللا ىلص)غير الرسول  -2

 .ليهدده ( عبدالرحمن بن عوف ) إلى ...............................أرسل الكفار  -3

 . هو أول من أسلم من الرجال ................................................................................... -4

 ------------------------------------------------------------------------

 اقرأ ثم أجب ( د)

من اآلن أنت عبدالرحمن ..... ألغى اإلسالم يا صاحبي عبادة الناس "   

 " .، ال عبد اإلنسان 

 العبارة ؟ و لمن قالها ؟  من قائل هذه( أ)

 - ............................................................................................................................................................................................... 

 ؟ (  عبد عمرو ) لـ (  ملسو هيلع هللا ىلص)ما االسم الذي اختاره الرسول ( ب)

- ................................................................................................................................................................................................. 
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 استعداد  ع الفصل الراب                          

 

المسلمين ( ملسو هيلع هللا ىلص)أسرف المشركون في إيذاء المسلمين ، و أمر الرسول  -

 بالهجرة إلى الحبشة ؛ فهي بعيدة و ملكها رحيم عادل يعطف على المظلومين 

 

فراق ( يتحمل ) إلى الحبشة ، لكنه يطق ( عبدالرحمن بن عوف ) هاجر  -

 .و عاد سريعا إلى مكة (  ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

 

، فأمر هللا الرسول و الصحابة بالهجرة إلى   ( ملسو هيلع هللا ىلص)ر قتل الرسول قرر الكفا -

عبدالرحمن بن ) ، فخرج الصحابة تاركين ديارهم و أموالهم و معهم ( يثرب ) 

 ( .عوف 

 

، و أصلح بين المنازعين ( المدينة ) اسم يثرب إلى اسم ( ملسو هيلع هللا ىلص)غير الرسول  -

 .مكة بالمهاجرين ، و سُمي أهل يثرب باألنصار و أهل ( المتخاصمين ) 

 

 بين األنصار و المهاجرين ، و قد آخى الرسول بين ( ملسو هيلع هللا ىلص)آخى الرسول  -

( سعد بن الربيع ) ، و أراد ( سعد بن الربيع ) و بين ( عبدالرحمن بن عوف ) 

 : لكنه قال له ( عبدالرحمن بن عوف ) أن يقتسم نصف ماله مع 

و إذا أصبحت دلني على ....  بارك هللا لك يا ابن الربيع في مالك و أهلك"   

 ".عقلي  و حسن تصرفي : رأس مالي معي أينما كنت .... السوق  

 

بربح ابن عوف الحالل ، و دعا الصحابة إلى العمل و ( ملسو هيلع هللا ىلص)سُر الرسول  -

 .الكسب الحالل 

 

 ، تجارته ( ازدهرت ) تاجرا ناجحا راجت ( عبدالرحمن بن عوف ) كان  -

 يدرب و في ساحات القتال تاجرا مشهورا ، ( المدينة ) وعاش حياته في 

الشباب على استخدام السالح و الرماية ، و في المسجد يصلي و يحفظ القرآن 

مدافعا عن ( ملسو هيلع هللا ىلص)و يدعو إلى دين هللا ، و يخرج في السرايا تحت راية الرسول 

 . عن المدينة 
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 سمير . أ –سي األول الفصل الدرا – الخامسالصف  –التربية الدينية اإلسالمية                              

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)
 .         )      (الكفار للمسلمين  ألم بسبب تعذيبيت( ملسو هيلع هللا ىلص)لرسول كان ا -1

 .                )      (الهجرة إلى الحبشة ( عبدالرحمن بن عوف ) رفض  -2

 .            )      (عندما وصل المسلمون إلى المدينة وجدوا الحياة سهلة  -3

 ( . )       (عد بن الربيع س) و ( عبدالرحمن بن عوف ) بين ( ملسو هيلع هللا ىلص)آخى الرسول  -4

 .                           )      (كانت الهجرة األولى للمسلمين إلى المدينة   -5

 --------------------------------------------------------------------------------

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 
 ( .المدينة  –الحبشة  –مكة )  ...............................لى كانت الهجرة األولى إ -1

 ...............................و ( عبدالرحمن بن عوف ) بين (  ملسو هيلع هللا ىلص)آخى الرسول  -2

 (عمرو بن العاص  –سعد بن الربيع  –عمر بن الخطاب )                         

 ( المؤمنين  –المهاجرين  –األنصار )  ...............................سُمي أهل يثرب بـ  -3

 (المؤمنين  –المهاجرين  –األنصار )  ...............................سُمي أهل مكة بـ   -4

 ...............................هاجر المسلمون إلى الحبشة ألن بها ملكا  -5

 ( متكبرا قويا  –ظالما جبارا  –عادال  رحيما)                                          

 -------------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)
 ...................................................في المرة األولى إلى ( عبدالرحمن بن عوف ) هاجر  -1

 .............................................................................المسلمون إلى الحبشة ألن بها ملكا  هاجر -2

 ....................................و بين ( عبدالرحمن بن عوف ) بين  (   ملسو هيلع هللا ىلص)آخى الرسول  -3

 . ....................................................................................................بـ ( المدينة ) سُمي أهل  يثرب   -4

 ----------------------------------------------------------------------------

 اقرأ ثم أجب ( د)

 "و إذا أصبحت دلني على السوق  .... بارك هللا لك يا ابن الربيع في مالك و أهلك " 

 من قائل هذه العبارة ؟ و لمن قالها ؟ ( أ) 

 - ............................................................................................................................................................................................. 

 الحبشة ليهاجر إليها المسلمون ؟( ملسو هيلع هللا ىلص)ل لماذا اختار الرسو(  ب)

- ............................................................................................................................................................................................. 

 . في المدينة ( عوف  عبدالرحمن بن) صف حياة ( ج) 

- ............................................................................................................................................................................................. 



 

 تحیات االستاذ / مصطفى محمد نصر الدین                                                 محلة ابوعلى مع 
 
 
  
 

  تربية اسالمية  الصف  اخلامس  الرمحة

١ 
 

 
 
 
   -أكمل  ما  یأتي  : - ١
  
    بعد  عام  الفیلولد  ( عبد  الرحمن بن  عوف  )    - *
   أبیھ وأمھ معاكان  عبد  الرحمن  بن  عوف  قریبا  للرسول  صلى اهللا علیھ  وسلم  من جھة    - *
     مكة ولد  عبد  الرحمن  بن  عوف  ونشأ  فى   - *

 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -----  
  ماذا  تعرف  عن  عام  الفیل  ؟   - ٢

اقبل  أبرھة  الحبشي  من  الیمن  بجیشھ  الجرار  وأفیالھ الباطشة  إلى  مكة  لیھدم الكعبة  ویحول  
لیحج الناس إلیھ بدل  الكعبة ،  العرب  عنھا  إلى  بناء  أقامھ  ھناك  فى  الیمن  وأعاله  ، وزخرفھ  ،

حتى  تبور  تجارة  قریش  وتنحط  منزلتھا  العالیة ، فأرسل اهللا  طیر أبابیل  ترمیھم  بحجارة   من  
  سجیل  فجعلھم   كعصف  مأكول ،  فلم  یدع  رب  البیت  عدوة یقترب  منھ 

---- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- -  
 ( حاشا  هللا  ، أن  تكون  ھذه  األحجار ھي  التي  أنقذت  بیت  اهللا  من أبرھة  وأفیالھ ، بل أنقذه - ٣

  األصنام    -:  (  األحجار )ما  المقصود  بكل  من   -*   ربھ الكبیر  )
  الكعبة   - :    )( بیت  اهللاما  المقصود  بكل  من   -*                   

  ورقة  بن  نوفل     من  قائل  ھذه  العبارة  ؟ - *
  أبرھةیظنون  خطأ أنھا نجت بیت  اهللا  من   التيحین  أھل  مكة  یحتفلون  باألصنام   ومتى  قالھا  ؟ - *

-- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -  
    (  محمد  )قالت  األم  : سأسمیھ    - ٤

   (  عبد  عمرو  )قال  األب   :  سأسمیھ      
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  كان  أھل  مكة  یحتفلون  بعید  النصر  عند  األصنام   ؟  - ٥
  خطأ  أن  األصنام   ھي  التي  نجت  بیت   اهللا  من  أبرھة  وجیشھ یظنون   كانوا 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  فما  سبب  ذلك  ؟   ٠تمنى  (  عوف  بن  زھرة  ) أن  تلد  زوجتھ  ولدا  ال  بنتا   - ٦

  معتقدین  أنھم  مصدر  العلو  والقوة  بعكس  البنات العرب  كانت  تفرح  بالبنین  وتتباھى  بھا  ألن  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ؟   لماذا  كانت  أم ( عبد  الرحمن  بن  عوف  ) ترجو  أن  تسمیھ  محمدا - ٧
  ألنھا  سمعت أن  واحدا   ممن  یسمون  بھذا   االسم  ،  سیكون  لھ  شأن  كبیر  وصیت  بعید 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
 
 
 
 
 

  

 صل  األولقصة  عبد  الرحمن  بن  عوف  :  الف
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  تربية اسالمية  الصف  اخلامس  الرمحة

٢ 
 

  
  

   -)  :       ض)  أو  عالمة  (            ضضع  عالمة  (      - - ١
  )           ضتعلم  ( عبد  الرحمن  بن  عوف  ) فى  صغره  القراءة  والكتابة  والحساب   (      - *
  )         ضضكان  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) یكره  السفر  والحدیث  عن  المعارك       (         - *
  )       ضعبد  اهللا          (          كان  ( عبد  الرحمن  بن  عوف )  شدید  التعلق  بمحمد  بن  - *
  )      ضعندما  كان  عمر  (  عبد  الرحمن  بن  عوف  ) ثالثین عاما  كان  محمد فى األربعین (      - *
  )         ضضكان  (  عبد  الرحمن  بن  عوف  ) أول  من  آمن  برسالة  اإلسالم   (        - *

---- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ -  
  فكیف  ٠اكتشف  (  عوف  بن  زھرة  )  أن ابنھ  (  عبد  عمرو  )  سیكون  من  النجباء  النابھین   - ٢

  اكتشف  ذلك  ؟  وماذا  فعل  لینمى  مواھب  ابنھ  ؟ 
  بیرا  ،  معتزا  بنفسھ  ،  یقول  الحق  ، وال یكذب ، فقد  كان  یظھر  فى  سنھ  الصغیرة  رجال  ك  - *

  وال  یطمع  فیما  لیس  لھ  ، یحب  أخبار  األسفار  ،  وحدیث  المعارك  ،  ورنین السیوف 
  
وأخذ  ینمى  مواھب  ابنھ  ، فبادر  بتعلیمھ   القراءة  ، والكتابة  والحساب والضرب  بالسیف  ،  - *

بالقوس وركض  الخیل  ،  والكر  والفر والھجوم ، واتقاء  الضربات  ،    والطعن  بالرمح ،  والرمي
  وصحبھ  فى  كثیر  من  األسفار  إلى  بالد  الفرس  والروم والحبشة  ومصر 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  فى  البالد  یفید  اإلنسان  معارف  كثیرة  ،  ویكسبھ  مھارات  فى  الحیاة )  (  السفر  والتنقل  - ٣
  
  (  ولماذا  ؟  )العبارة  صحیحة       - *
 
  تكسب  اإلنسان  أصدقاء  ، واكتساب   الرزق  ،  واتساع  العقل  ،  والفكر   فاألسفار   - *

 ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----  
  ( صداقة  األخیار تورث  الخیر  )  : ھل  تنطبق  ھذه  العبارة  على  عبد الرحمن  بن  عوف ؟ علل - ٤
فقد  كان  صدیقا  ألبى  بكر  الصدیق  فلم  أسلم  عرض    اإلسالم  علیھ  فاستجاب   -نعم  تنطبق   

  یرا  لھ  ،  فقد  كان  أحد  المبشرین  بالجنة وأسلم  ،  وكان  إسالمھ  خ
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ما  مكان  الغار  الذي  كان  یتعبد  فیھ  محمد  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  قبل  اإلسالم  ؟   - ٥
  كرمة  فى  جبل  بقرب  مكة  الم 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  ؟  بالنبيمن  أول  من  آمن  - ٦
  أول  من  آمن  من  النساء  خدیجة  بنت  خویلد  - *

  أول  من  آمن  من  الرجال  أبو  بكر  الصدیق  -* 
  أول  من  آمن  من  الصبیان  على  بن  أبى  طالب    - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 الفصل  الثاني 
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٣ 
 

 

  
  -:  یأتيأكمل  ما   - ١
 
 وسلمعلیھ  الرسول  صلى اهللاغیر اسم  ( عبد عمرو  )  إلى  ( عبد  الرحمن  ) ھو    الذي  - *
  
    أسلم  القلیل  من  أھل  مكةعندما  ظھر  اإلسالم  فى  مكة     -*
  
   أبا   جھلأرسل  كفار  مكة  إلى  عبد  الرحمن  لتھدیده  :  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ( ولماذا  )  أسرع  إلى  اإلسالم  ولم  یترددعوف  بظھور  اإلسالم  :  عندما  علم  عبد  الرحمن   -٢

  وكان  یكره  عبادة  األصنام   اإلسالمعرض  علیھ    الذيألنھ  كان  صدیق  أبو  بكر  الصدیق  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  كان  (  عبد  الرحمن ) أفضل  من  (  عبد  عمرو  )  ؟  - ٣
  ألن  عبد  عمرو  تدل  على  العبودیة  والرق  البغیض   - *
  وعطفھ   اإلسالمأما  عبد  الرحمن  تدل  سماحة   - *

 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ----  
  ماذا  فعل  رؤساء مكة  عندما  سمعوا  بظھور  اإلسالم  ؟  وھل  نجحوا  فیما  فعلوا  ؟  - ٤

   –ھبوا  ثائرین  على  محمد  ودینھ  ومن  اتبعوه  ،  واتفقوا  على  الوقوف  أمامھ  صفا  واحدا 
  ال  ،  لم  ینجحوا  فیما  فعلوه  

--- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --  
  ٠  اذكر  أول  ما  نزل  من  القرآن  الكریم  على  الرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم -٥

]. ) ٣ْكَرُم() اْقَرْأ َوَربَُّك اَأل٢) َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق(١اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق([قال   اهللا  تعالى  ( 
  ------- ----- ----- ----- ------ ----- ----- - ------- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- --- ---  {العلق}.

  لماذا  عارض  رؤساء  مكة  اإلسالم  ولم  یتركوا  عبادة  األصنام  ؟   -٦
واإلسالم  سوى  بین   - ھا  ألن  عبادة  األصنام  كانت  عبادة  آبائھم  وأجداھم  والوفاء  لھم  أال یتركو

  الناس   ال  فرق  ألحد  على  أحد  إال  بالتقوى  مما  یجرح  مشاعرھم  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  )(  من  ھذه  اللحظة  أنت  ( عبد  الرحمن  ) ال  عبد  اإلنسان    -٧ 
  الرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم    من  قائل  ھذه  العبارة  ؟ - *
  للرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم   إسالمھعندما  أعلن  عبد الرحمن  بن  عوف    ومتى  قالھا   ؟ - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 سماھم  باألنصار     بماذا  سمى  الرسول  المسلمین  الیثربیین  ؟ - ٨

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------
  كیف  استقبل  أھل  یثرب  المھاجرین  من  المسلمین  ؟  -٩

    ةلمودبالحفاوة  والترحیب  والتھلیل  والمحبة  وا
  
  

 الفصل  الثالث 
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٤ 
 

  
  
 
 
  ؟   لماذا  أختار  رسول  اهللا  بالد  الحبشة  ،  لیھاجر  إلیھا  المستضعفون  من  المسلمین - ١

  ألن  بالد  الحبشة  سیجد  المسلمون  بھا  األمان  ،  فیعبدون  ربھم  فى  ھدوء  واطمئنان  ،  أما  بالد 
جاریة  وودیة  بأولئك   الكفار  وھم  أشد  غیظا  الفرس  والروم   فلیست  مأمونة  ألن  ألھلھا  صالت  ت

  منھم  على  اإلسالم  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  - )  :      ضض)  أم  عالمة  (            ضضع  عالمة  (        - ٢
 
  )        ضعلیھ  وسلم  یتألم  لتعذیب  أھل  مكة  للمسلمین  (          كان  الرسول  صلى  اهللا -١
  )       ضضرفض  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) أن  یھاجر  إلى  الحبشة  حتى  ال  یترك  الرسول  (     -٢
  )        ضضعندما  وصل  الرسول  على  المدینة  ،  وجدوا  الحیاة  سھلة  ھناك             (          -٣
)   ضآخى  رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  بین  ( عبد  الرحمن  بن  عوف ) وسعد بن  الربیع (  -٤

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
ن  یتعللون  بعدم  وجود  عمل  لھم  ، ضرب  عبد  الرحمن  بن  عوف  المثل  الصالح  أمام  الذی - ٣

 فماذا  فعل  ؟    ٠وینتظرون  تعیین  القوى  العاملة  
إلى  السوق  ، وتاجر  فى  بیع  الجبن  والزبد  وكسب  ربحا  حالال ،  ولم  یقبل  أن یشارك   فقد  ذھب

  سعد بن الربیع  فى مالھ 
-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -----  

  صف  حیاة  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) فى  المدینة  بعد  ھجرتھ  إلیھا  ؟  - ٤
  كان  عبد الرحمن بن عوف  فى  جھاد  متصل  فھو  فى  السوق  یبیع ویشترى  وفى ساحات  التدریب 

ح  وفى  المسجد مع رسول  اهللا  یصلى  ویسمع  آیات على  القتال  یمرن  الشباب  على  استخدام  السال
  اهللا  ویحفظھا  أو  داعیا  إلى  اهللا   ببیانھ  ورقة  كالمھ و قدرتھ  على  اإلقناع 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 
 لیلة  الھجرة   ؟    النبينام  مكان    الذيمن   - ٥

  ھو  على  بن  أبى  طالب  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 من  الذین  عقد  النبي  معھم  المواثیق  من  أھل  یثرب  ؟  - ٦
  نوا  یسكنون  المدینة  المنورة ھم  المسلمون من  األوس  والخزرج   و الیھود  الذین كا 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ما  دور  المسجد  فى  اإلسالم   ؟ - ٧
  مكان  العبادة  الذي  یتعبد  فیھ  الناس  - *
  مدرسة  یتلقى فیھا  المسلمون  أمور  دینھم  - *
  كان  یتدارسون  أمور  اإلسالم   م - *
  مكان  یجتمع  فیھ  الناس قبل  القیام  بعمل  عظیم  - *

 الفصل  الرابع 
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٥ 
 

    
  

   
 
َمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اِهللا َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ [قال  اهللا  تعالى  (  -١

) الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اِهللا ُثمَّ ٢٦١َواُهللا ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء َواُهللا َواِسٌع َعِلیٌم( ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة
) َقْوٌل ٢٦٢ُنوَن(َلا ُیْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا َمنا َوَلا َأًذى َلُھْم َأْجُرُھْم ِعْنَد َربِِّھْم َوَلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَز

  {البقرة}.]. ) ٢٦٣َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعَھا َأًذى َواُهللا َغِنيٌّ َحِلیٌم(
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ال ، قال رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم :ق  - رضي  اهللا  عنھ   -عن  أنس بن  مالك   - ٢
( ما من  مسلم  یغرس  غرسا  أو یزرع  زرعا  ،  فیأكل  منھ  طیر  أو  إنسان  أو بھیمة  إال  كان  لھ 

 بھ صدقة  ) 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  (  واهللا  واسع  علیم  )  ؟  -تعالى   - الحكمة  من  ختام  اآلیة  األولى  بقولھ   ما  - ٣
  تشجیع  المؤمنین  على  التصدق  ، حیث  أن  فضل  اهللا  واسع  ال  حدود  لھ   وال  نھایة 

-- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- -  
   ٠صف  شعور  الفقیر  عندما  یرى  الغنى   ینفق  بإسراف  وھو  ال  یجد  ما  یأكل   - ٤

  یشعر  بالحسرة  والكراھیة  ،  والحقد  على  الغنى  ، 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  رع  على  نظافة  البیئة  ؟ كیف  یحافظ  الزا - ٥
  -ال  یحرق  قش  األرز  والمخلفات الزراعیة   -ال  یستخدم   المبیدات  الحشریة   الضارة  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  بماذا  یكافئ  اهللا  المتصدق   ؟   - ٦

    فى  الدنیا  و  اآلخرة  ،  وزیادة  األجر  إلى  الضعف  أو  سبعمائة  ضعف  أو  أكثر رضا  اهللا
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 

  ماذا  یحدث  إذا  ؟   -٧
  وساءت  أحوال  الفقراء  -الحقد  بینھم  سادت  الكراھیة  و     ٠  بخل  الغنى  على  الفقیر - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  سادت  المودة  والمحبة  بین  الناس  وقوى  ھذا  المجتمع     ٠  تراحم  الناس  فیما  بینھم - *

--- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ --  
  أموالنا  فى  سبیل  اهللا  ؟  تكافل المجتمع  وصار  قویا  ، وعم  الرخاء  والعمران   أنفقنا - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  تكفل  كل  غنى  بفقیر  ، یطعمھ  وینفق  علیھ  ؟  - *

  ما  وجدنا  جائع  و  ال  عریان  وال  بائسا  وال  محروما  وال  حزینا  وصار  المجتمع  قویا 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  قات  للفقراء  ،  ثم  عیروھم  أو  آذوھم  ؟ أعطى  األغنیاء  صد - *
  ، ولم  یتقبل  اهللا  صدقاتھم  شعر  الفقیر  بالمھانة  وسادت الكراھیة والحقد  بینھم  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 سنابل  الخیر   -الوحدة  األولى  :
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٦ 
 

    تعطیھ  ما  أمكن   إذا  سألك  سائل  :            – ٨
    ما  شاء  اهللاإذا  زرت  الحقل  ، تقول  :    -    
   الحمد  هللاإذا  رزقك  اهللا  ، تقول  :      -    
  -)  :       ضض)  أو  عالمة  (           ضضع  عالمة  (     - ٩
 
  )       ض     كلمة  طیبة  ترد  بھا  على  سائل  ، خیر  من  صدقة  مع  إیذائھ    (    - *
  )        ضضزمیل  لك  یعیر  زمیلھ  بمعروف  قدمھ  لھ                             (        - *
  )         ضزمیل  لك  یتصدق من  مصروفھ  على  زمالئھ  الفقراء             (        - *
 )        ضض(                  زمیل  لك  یشتم  الشحاذ  (  السائل  )                            - *
 )        ضضرجل  یفتخر  بصد قاتھ   أمام  الناس                                     (        - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 
  
   ٠]  ْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَآُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه ُكُلوا ِم [(    یقول  الحق : - ١
  
 وأن نخرج زكاة  الزرع  یوم،    أن نأكل  من  ثمره أمرنا  ربنا  بأمرین  فى  ھذه  اآلیة  ،  ھما  :  -أ

   الحصاد
   زكاة  الزرع حق  اهللا  فى الزرع  ، وھو   )؟ حقھ     اوآتوما  معنى  قولھ  سبحانھ  وتعالى  (  -ب
  لیسارع  المتصدق  إلى  إخراج  الزكاة بعد  الحصاد دون إبطاء ولماذا  قال  (  یوم  حصاده  )  ؟  -ج

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -ما  أثر  الزكاة  فى  كل  من  :  - ٢
  
  یطھر  اهللا  مالھ  وینال  رضا  اهللا  فى  الدنیا  و اآلخرة  ویعیش  فى  أمن  وسالم -:  اةمعطى  الزك - *
  تسعده  وتسد  حاجتھ  ،  وتحمیھ من  السرقة  واالنحراف لسد  جوعھ    -آخذ  الزكاة  : - *
 وأمان فى أمنینتشر  المحبة  والمودة  بین الناس ویعیشون   -اثر  الزكاة  فى  المجتمع  االسالمى  : - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  –فى الرقاب  -المؤلفة قلوبھم   -العاملون  علیھا    -الفقراء  والمساكین     لمن  تعطى  الزكاة  ؟   - ٣

   -ابن  السبیل    - وفى  سبیل اهللا    -الغارمون  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  كیف  تنشر  الزكاة  األمن  بین  الناس  ؟  - ٤
یحب الفقراء  األغنیاء  ، وال یجدون  فى  نفوسھم  كراھیة وال  حقد  ، بل  مودة  وتعاونا ، فیأمن  الغنى  

  نفسھ  ، ویأمن  الفقیر  من الجوع  والخوف على  مالھ  و
 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  جعل  الحاج  صدیق  القمح  فى  كومتین  ؟  - ٥

 تطھرھم   وتز كیھم   -٢ 
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٧ 
 

  فى  زرعھ ، وھى  زكاة  الزرع ألن  الكومة  األولى  ھي  حقھ  ،  أما  الكومة  الثانیة  فھي  حق اهللا  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  زكاة  الزرع     ما  المقصود  ب (  حق  اهللا  فى  الزرع  )  ؟ - ٦
---- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- -  

    -أكمل  ما  یأتي  : - ٧
  من   األغنیاء   إلى   الفقراء   حق الزكاة  ھي     - *
 على  كل   مسلم  قادر    فرض الزكاة   - *
    فیزیده الزكاة  مال  یؤخذ  من  المال  األصلي  ،  - *

--- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- --  
  الذین  یجمعون  الزكاة  من  الناس           -العاملون  علیھا  :  -٨

  المحملون  بالدیون  ،  وال  یستطیعون  سدادھا                       -الغارمون  :        
  ن  ال  یجدون  لوازم  الحیاة  الضروریة  المحتاجون   الذی                        -الفقراء  :          

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
ُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوالَمَساِكیِن َوالَعاِمِلیَن َعَلْیَھا َوالُمَؤلََّفِة ُق [قال  اهللا  تعالى  (  -٩

   {التوبة}.]. ) ٦٠َوالَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اِهللا َوِاْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اِهللا َواُهللا َعِلیٌم َحِكیٌم(
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  وبشر 
  
رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  ( أرحم  الناس  بأمتي  ( أبو  بكر ) ،  وأشدھم  فى أمر   قال - ١

   ٠ وأصدقھم  حیاء  ( عثمان  )،    ( عمر  ) اهللا
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  اهللا  عنھ  ؟   رضي هللا  بما  قرأه  عن  (  عثمان  بن  عفان  ) لماذا  أعجب  عبد  ا - ٢
  ألنھ  شخصیة  عظیمة  كریمة  ،  تعطى  بسخاء  ، ابتغاء  رضا  اهللا  ، كما  أنھ  كان  سمح  الخلق 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -: یأتيكمل  ما  أ - ٣
  ،  وھاجر  بھا  إلى  رقیة  بنت  رسول  اهللا صلى اهللا علیھ  وسلماهللا  عنھ   رضيتزوج  ( عثمان  )  - *

  الحبشة 
  ومحبوبا ،     سمح  الخلق،    كریما  اهللا  عنھ  فى  قریش  :   رضيكان  عثمان   - *
اشترى ،    اشترى  بئر  رومة،    ة  تبوكجھز  غزواهللا  عنھ     رضيمن  مظاھر  سخاء  عثمان    - *

   النبويقطعة  أرض  ووسع  المسجد  
  لعثمان  بن  عفان   بقوة  اإلیمان    عمر  بن  الخطابشھد   - *

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------
   اهللا  عنھ  ؟ رضي  ماذا نتعلم  من  قصة  عثمان - ٤
  احتمال  العذاب  فى  سبیلھ  - قوة  اإلیمان  باهللا  تعالى                                 * - *
  سماحة   الخلق  و العطاء  بسخاء  فى  سبیل   اهللا    - *

- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --  
  اهللا عنھ   یوزع    أموال   بیت   المسلمین   بالعدل  ) رضي(  كان  عثمان   بن  عفان   - ٥

(  عثمان   بن  عفان    المحسنینوبشر     -٣
( 
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٨ 
 

 تجمع من  المسلمین  زكاة  أموالھم   التياألموال   ما  المقصود  ب ( أموال  بیت  المسلمین  ) ؟  - *
 الصفات  ؟  تدل  العبارة  على  بعض  صفات الحاكم  فى اإلسالم . فما  أھم  ھذه  - *

  العدل  والتعفف   ھي         
 اهللا  عنھ  من  أكثر  الناس  بذال  للمال . وضح  ذلك  بذكر  أمثلة   رضيكان  عثمان  بن  عفان    - ٦
،  وجاء  بألف  دینار  فأخذھا    تحتاجھبعیر  مجھزة  بكل  ما    ةبثالثمائفى  غزوة  تبوك  جاء   - *

   النبي
ى  بئر  رومھ  من  یھودي  ودفع  لھ  عشرین  ألف  دینار  ،  كما  أشترى  قطعة ودعا  لھ  ،  اشتر

  أرض   ووسع  بھا  المسجد  النبوي  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ٠)          ضض)   أو   عالمة  (            ضضع  عالمة  (     - ٧
 
  )        ضضھاجر  ( عثمان  بن  عفان  )  قبل  رسول  اهللا  إلى  المدینة  (       - *
  )   ضكان  عثمان  بن  عفان  من أوائل  الرجال  الذین  آمنوا  بالرسول  صلى اهللا  علیھ  مسلم (       - *
  )        ضض(     كان  عثمان  بن  عفان  یأخذ  حقھ  من  بیت  مال  المسلمین   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -أكمل  ما  یأتي  :    - ٨
  
   المدینة،  وفى  الثانیة  إلى    الحبشة ھاجر  ( عثمان  بن   عفان  ) فى  الھجرة  األولى  إلى   - *
  كلھا  قریش ، محبوبا  من    سمح  الخلقاهللا  عنھ  ،  غنیا  ،    رضيعفان   كان  عثمان  بن  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 
 

  
  بم   شبھ   اهللا  المؤمنین  الذین  ینفقون  أموالھم  فى  طاعة  اهللا  ؟   - ١

بحبة  القمح  التي  تغرسھا  فى  األرض  ،  فتخرج  لنا  سبعة  فروع  ،  وفى  كل  فرع  سنبلة  ، وفى  
  كل  سنبلة  مائة  حبة  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ما  شروط   مضاعفة  ثواب  الصدقة   ؟  - ٢

  أن  یكون  اإلنفاق  فى  سبیل  اهللا  وعدم  المن  واألذى  والتباھي  والتفاخر  على  من  نعطیھ 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  بم  یكافئ   اهللا  المتصدق  ؟  - ٣
  عادة   فى  الدنیا  واآلخرة بالثواب   العظیم  والمغفرة  ،  والس

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   - أكمل  ما  یأتى  :  - ٤
  
 ذلك ، أم  غیر  زرعا ،  أم    ماال،  وھى  حقھم  ،  سواء  أكانت    للفقراءالزكاة  ھى  ما  نخرجھ   - *
  
   المال قادر  ،  وھى  تطھر   مسلم كاة  فرض  على  كل  الز - *

 تدریبات   عامة   على  الوحدة  األولى 
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 یفضلون    -معنى  (  یؤثرون  ) :  - *
 
 
 
  ٠اذكر  بعض  أوجھ  اإلنفاق  فى  سبیل   اهللا   - ٥

  بناء  مدرسة  أو  مستشفى  أو  المجھود  الحربي   -مساعدة  ابن  السبیل    -معاونة   محتاج   
-- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- --- 

 
  
١  
َوِإَلى َثُموَد َأَخاُھْم َصاِلًحا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اَهللا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْیُرُه ُھَو َأْنَشَأُكْم ِمَن [قال  اهللا  تعالى  (  -

) َقاُلوا َیا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفیَنا ٦١َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِھ ِإنَّ َربِّي َقِریٌب ُمِجیٌب( اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَھا
َیا َقْوِم ) َقاَل ٦٢ُمِریٍب(َمْرُجوا َقْبَل َھَذا َأَتْنَھاَنا َأْن َنْعُبَد َما َیْعُبُد َآَباُؤَنا َوِإنََّنا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ 

َفَما َتِزیُدوَنِني َغْیَر  َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَآَتاِني ِمْنُھ َرْحَمًة َفَمْن َیْنُصُرِني ِمَن اِهللا ِإْن َعَصْیُتُھ
اِهللا َوَلا َتَمسُّوَھا ِبُسوٍء َفَیْأُخَذُكْم َعَذاٌب  ) َوَیا َقْوِم َھِذِه َناَقُة اِهللا َلُكْم َآَیًة َفَذُروَھا َتْأُكْل ِفي َأْرِض٦٣َتْخِسیٍر(
   {ھود}.]. ) ٦٥) َفَعَقُروَھا َفَقاَل َتَمتَُّعوا ِفي َداِرُكْم َثَلاَثَة َأیَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغْیُر َمْكُذوٍب(٦٤َقِریٌب(

--- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --- ----- ------ --  
 ما اسم  قوم  صالح  علیھ  السالم  ؟  وما  اآلیة  التي   أرسلھا  اهللا  لھم  ؟  - ٢
  اسم  قوم  صالح   ثمود                          اآلیة  التي  نزلت  ھي  الناقة    

-- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ---  
  ما  العالقة  بین  دعوة  صالح  علیھ  السالم  ودعوة  بقیة  األنبیاء  ؟  - ٣

  وترك  عبادة  األصنام  شریك  لھ  دعوة  األنبیاء   دعوة  واحدة  وھى  عبادة  اهللا  وحده  ال
---- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- -  

  ما  جزاء  الذین  یعاندون  دعوة  اهللا   ؟   -٤
  یغضب  اهللا  علیھم  ویعذبھم  فى  الدنیا  و  اآلخرة  ،  یدخلون  النار یوم  القیامة 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  وضح  ذلك  من  خالل  قصة  نبي  اهللا  صالح    ٠یعذب   اهللا  قوما  قبل  أن  ینذرھم     ال  - ٥

اهللا  رحیم  عادل  ال  یعذب  قوم  بكفرھم  حتى  یرسل  لھم  نذیر  ورسول  یبین  لھم  ویدعوھم  إلى  
 عبادة  اهللا  وحدة  وترك  عبادة  األصنام 

--- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ---  
  ماذا  نتعلم   من  قصة   صالح   ؟  - ٦
 أن  اهللا  یرسل   األنبیاء   لعبادة   اهللا   وحده   ال  شریك  لھ    - *
  أن  اهللا  یؤید  األنبیاء  بالمعجزات  الدالة  على  صدقھم    - *
 عذاب  ألیم  فى الدنیا  و اآلخرة   من  كفر   بالرسل  لھم  - *
  من  یؤمن  باألنبیاء  ینالون  رضا  اهللا   و رسالتھ   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   ٠فى  الناقة    اإللھياذكر  مظاھر  اإلعجاز   - ٧

  لشرب  الناس   جمیعا    كانت  تدر  لبنا  یكفى

 الوحدة  الثانیة  :  یا قوم   اعبدوا   اهللا  
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 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  لماذا   أراد   قوم   سیدنا   صالح   قتل   الناقة  ؟  - ٨

  حتى   ال  تظل  شاھدا  على  كفرھم   وعنادھم 
--- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ---  

  -:  یأتيأكمل  ما   -9
 
  األصنام كانت  قبیلة  سیدنا  صالح  تعبد  -*                      ثمود قوم  سیدنا  صالح   - *
   ناقة  اهللاكانت  معجزة  صالح   علیھ السالم   - *
    بثالثة   أیامبعد  ذبح  الناقة    وقع   العذاب  على  القتلة  - *
    عدم  المساس  بھاأمر  اهللا  سبحانھ  وتعالى  ثمود  ب   - *
    بصیحة  جبارةأھلك  اهللا  سبحانھ   وتعالى  قوم  صالح  ب  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  

 
) الَِّذي َخَلَق الَمْوَت َوالَحَیاَة ١َتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه الُمْلُك َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر([قال  اهللا  تعالى  (   -١

  {الملك}.]. ) ٢ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا َوُھَو الَعِزیُز الَغُفوُر(
 
 لیختبركم    -:   ( لیبلوكم )معنى  - قدرة        *السلطان  وال  -:  (  الملك  )معنى   - *
  لماذا  قرأ  الشیخ   عبد  الجلیل  آیات  سورة  (  الملك  )  ؟  - *

  لیظھر  ما  فیھا  من   بعض  آیات  اهللا  وصفاتھ  
--- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- -  

 لماذا  خلق  اهللا  الناس  ؟  ولماذا  جعل  اآلیات  ؟  - ٢
  وجعل   فى   ھذا    الكون   آیات  تھدینا    إلیھ        -لیعبدوه                              

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
) َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو ١٢ِإنَّ الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ِبالَغْیِب َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبیٌر([اهللا  تعالى  (   قال   -٣

  .{الملك}]. ) ١٤) َأَلا َیْعَلُم َمْن َخَلَق َوُھَو اللَِّطیُف الَخِبیُر(١٣اْجَھُروا ِبِھ ِإنَُّھ َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(
 
  عمن  تتحدث  اآلیات  السابقة  ؟  وماذا  أعد   اهللا  لھم   ؟   - *

 تتحدث  عن  المؤمنین  الذین   یخشون  ربھم   ،  وأعد  لھم  المغفرة  واألجر الكبیر  فى الدنیا و اآلخرة
  
  (  وأسروا   قولكم  أو  اجھروا  بھ  ) ما  الجمال   فى  التعبیر  السابق  ؟  - *

  اهللا  یعلم  العمل  والقول  فى  السر   والعلن  ألنھ  خالقنا  ویعلم  ما  نخفى  وما  نعلن    الجمال  أن
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  -:  یأتيما    أكمل - ٤
      وقدرتھإثبات  عظمة  اهللاتناولت   سورة   الملك   :   - *
   إضاءة  الكون  لنا  بالنھار  ،  وھى  عالمات  یھتدي  بھامن  فوائد  الكواكب  :   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ماذا   نتعلم  من  ھذه  السورة  ؟   - ٥
 األدلة  و البر ا ھین   على  وحدانیة   اهللا إقامة    - *                       متھ  إثبات  قدرة  اهللا  وعظ - *

 الملك سورة   
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  عاقبة  المكذبین الجاحدین للبعث  و  النشور  - *
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 
 
  
  
  
  قریتھ  ؟ وكیف  كان  یعاملھم   ؟  نحو  أوالد   شعور  الحاج  رمضانما  - ١
  - كان  یحبھم  ویعتبرھم  جمیعا  أوالده  شعور  الحاج  رمضان  نحو   أوالد قریتھ  شعور  طیب    - *
كان  یعاملھم  معاملة   طیبة  ویعلمھم  القرآن  الكریم  وكان  یقرب  إلیھ  األطفال  الیتامى ویعطف  - *

 علیھم 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  لماذا  بنى  الحاج  رمضان  المسجد  ؟  - ٢
  تقربا  إلى  اهللا  ،  فقد  علم  أن  من  بنى  مسجدا ولو  كان  صغیرا  بنى  اهللا  بیتا  فى  الجنة 

---- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ---  
 لماذا  كان  الحاج   رمضان  ینصرف  بسرعة  ، بعد  وضع  كیس  المال أمام  بیوت  الفقراء  ؟ - ٣
  حتى  ال  یروه  ،  فیخجلوا  منھ     

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- -  
  لماذا   تبرع   الحاج   رمضان   لبناء   المدرسة  ؟  - ٤

  ألنھ  سمع  عن  مشروع  بناء   المدارس 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ا  كان  أطفال  القریة  یجلسون  إلى  الحاج  رمضان  ؟ لماذ - ٥
  لیعلمھم  القرآن  الكریم  ،  وسنة  رسول  اهللا  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  األعیاد  ؟ ماذا  كان  یفعل  الحاج  رمضان  للفقراء  ، فى  المواسم  و - ٦

  یترك   لھم  مبلغا  من  المال  بجوار  الباب  وینصرف  بسرعة  حتى  ال یروه  فیخجلوا  منھ 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  كن  فیھ  ؟ ماذا  تفعل  إذا  وجدت  طفال  فقیرا  فى  الشارع  الذي   تس - ٧
  أعطف  علیھ  وأزوره   فى  األعیاد  ونحنوا   علیھ 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  -) :           ضض)   أو   عالمة  (                 ضضع   عالمة  (       - ٨
 
  )        ضوطنھ  مصر        (            الحاج  رمضان  یحب  - *
  )            ضضكان  الحاج   رمضان  یعیش  مع  أسرتھ   (         - *
  )         ضضبنى  الحاج  رمضان  مسجدا  فقط            (          - *
 )        ضكان  الحاج  رمضان  یقدم   الھدایا  لألطفال  الیتامى  (        - *

 ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----  

 الوحدة  الثالثة  :  الحاج   رمضان 
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  -أكمل  ما  یأتي  : - ٩
 لیالكان  الحاج  رمضان  یزور بیوت الفقراء   - *                 طیب   الحاج  رمضان  رجل    - *
 
   للدولة تبرع  الحاج  رمضان  بما  تبقى  من  أرضھ  - *
  

 
  
  :  (  بینما  نحن  جلوس  عند  رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم   عن  عمر  رضي  اهللا  عنھ  قال  - ١

  ذات  یوم  ،  إذ  طلع  علینا  رجل  شدید  بیاض  الثیاب  ،  شدید  سواد  الشعر  ،  ال  یرى  علیھ  أثر 
، فأسند  ركبتیھ  إلى   ي  صلى  اهللا  علیھ  وسلمالنبالسفر  ، وال  یعرفھ  منا  أحد  ،  حتى  جلس  إلى  

 : فقال الرسول صلىركبتیھ  ،  ووضع  كفیھ  على  فخذیھ  ،  وقال  :  یا  محمد  أخبرني  عن  اإلسالم  
 " اإلسالم  أن  تشھد  أن ال  إلھ  إال  اهللا  ،وأن  محمد  رسول  اهللا  ، وتقیم  الصالة.   اهللا علیھ  وسلم

  قال  : صدقت ،  لزكاة  ،  وتصوم  رمضان  ،  وتحج  البیت إن  استطعت  إلیھ  سبیال  "وتؤتى  ا، 
 : أن تؤمن  باهللا ومالئكتھ  وكتبھ  قالفعجبنا  لھ  یسألھ  ویصدقھ  .  قال  : أخبرني  ،  عن  اإلیمان  ،  

  قال  : صدقت .   ورسلھ  والیوم  اآلخر  ،  وتؤمن  بالقدر  خیره  وشره  "
   " أن  تعبد  اهللا  كأنك  تراه  فإن لم  تكن  تراه  فإنھ  یراك ":  قالعن  اإلحسان    فأخبرني:  قال

   ( ما  المسئول  عنھا  بأعلم  من  السائل  ):   قال عن  الساعة  ،  فأخبرنيقال : 
  لة  رعاء  الشاة( أن  تلد  األمة  ربتھا  ، وأن ترى  الحفاة  العا:   قال عن  أمارتھا .  فأخبرنيقال  

: ( یا    قال  الرسول   صلى  اهللا  علیھ  وسلمثم  انطلق  ، فلبثت  ملیا  ،  ثم    یتطاولون  فى البنیان  )
  ھذا  جبریل  أتاكم  یعلمكم  دینكم )   :قال  ٠عمر  ، أتدرى  من  السائل  ؟ ) قلت  :  اهللا  ورسولھ  أعلم  

- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- -----  
  ( عمر  بن  الخطاب )  رضي اهللا  عنھ    الحدیث  ؟  راويمن   - ١

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
    عنھ  ( جبریل ) علیھ  السالم ؟ وعالم  یدل ھذا  الوصف ؟ بم  وصف  ( سیدنا  عمر ) رضي  اهللا - ٢
رجل  شدید  بیاض  الثیاب  ، شدید  سواد  الشعر  ، ال  یرى  علیھ  أثر  السفر وال    بأنھوصفھ   - *

  یدل  على  أنھ  غریب  ، ال  یعلمون  عنھ  شیئا  ، كما  یدل  على  نظافتھ  -*  ٠یعرفھ  منا  أحد  
-- ------- --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---  

  كیف  نصل  إلى  درجة  اإلحسان  فى  العبادة  ؟  - ٣
  بأن  نعبد  اهللا  كأننا  نراه  ،  فإن  لم   نكن  نراه   فإنھ  یرانا 

------ --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -  
   -ماذا  یحدث  إذا : - ٤
  ساد  بین  الناس األمن والرخاء والسالم  و رضي  اهللا  عنھم  ٠أحسن  الناس  كلھم  فى  عبادتھم   - *

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- -  
  لسار  فى  حیاتھ  على  ھدى  ونور ، فأدى واجبھ نحو ربھ    ٠  تعلم  كل  منا  العلم  الصحیح  النافع - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  عمل  الناس  ألخراھم  ، كما  یعلمون  لدنیاھم  ؟  - *

  أخالقھم  ،  وساروا  فى  الحیاة  على  ھدى  من  الدین ، فا طمأنت  نفوسھم ،  وعم الرخاء لحسنت  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 اإلسالم   واإلیمان 
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  ھ ، وعمت  الفوضى لتراخى  كل  منھم  فى  عبادتھ ، وعمل ٠  علم  الناس  میعاد  قیام  الساعة - *
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ما  أمارات  الساعة ، كما  جاء  بالحدیث  الشریف  ؟  - ٥
  البنیان أن  ترى الحفاة  العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون  فى   -أن  تلد األمة  ربتھا     *  - *

  ا/  مصطفى  محمد   نصر  الدین   - الحفظ األخیر بقلم
  ھو  اإلخبار  عن  الساعة    ما  السؤال  الذي   لم  یستطع  الرسول  اإلجابة  عنھ  ؟ - ٦

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -) :       ضض)  أو  عالمة   (        ض(       ضع  عالمة    - ٧
  )         ضضال  یوجد  فرق  بین  االیمان  و االسالم   (              -١
  )           ضضالساعة  المقصود  یحددھا  علماء  الفلك    (          -٢
  )      ض   یوم  القیامة  ال یعلم  موعده  إال  اهللا  سبحانھ  وتعالى  (        -٣

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
  
  
  لماذا  أرسل  اهللا  ( موسى   )  علیھ  السالم  إلى  فرعون  ؟  - ١

  لكي   یؤمن  باهللا  ویكف  عن  ظلم  الناس  
 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -----  

   ٠ وضح  ذلك ٠كان  ( موسى  ) علیھ السالم  شدید  الھدوء  والذكاء فى  حواره  مع  فرعون  - ٢
دخل  موسى  ومعھ  ھارون  إلى  فرعون  فسلما  علیھ  وكلماه  بھدوء  تام  ، ودعاه موسى ( علیھ 

  اهللا  الواحد ، وأن معھ  معجزة  من  اهللا وبینھا  لھ والعصا التي  تحولت إلى ثعبان  السالم ) إلى  عبادة 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

   -اذكر رأیك   فى  الشخصیات  اآلتیة  : - ٣
  یعبد وھو  مكابر   الذيیعد  نفسھ  اإللھ  ظالم    ،  متكبر  ،     -فرعون  : - *

................................................................................................................................  
  فكیر ما  یأمر  بھ  دون  ت  وینفذونأنھم  منساقون  إلى  رأى  فرعون  ،     -وزراء  فرعون  : - *

................................................................................................................................  
  منصفون   شجعان  ، فقد  اقتنعوا  بمعجزة  موسى  وأمنوا برب  موسى   -السحرة  : - *

................................................................................................................................  
  یؤید  الباطل  ،  وال یخضع   للحق      -ھامان  : - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  أرض  مصر      وقعت  علیھا  أحداث  قصة  موسى  وفرعون  ؟   التيما  األرض    - ٥

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ھي  العصا  التي  تتحول إلى ثعبان   ما   المعجزة  التي  أتى  بھا  سیدنا  موسى  علیھ  السالم  ؟ - ٦

------ ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -  
   -أكمل  ما  یأتي  بكلمات  مناسبة  من  عندك  : - ٧
  من  خلقھ   واحد، و أنت  یا  فرعون   اهللا  الواحدقال  موسى  : لیس  ھناك  إلھ  سوى   - *

 یوم   الزینة   -٣
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   السحرة ثعبان  ضخم  ، ابتلع  فى  لحظات  كل  ما ألقى   ھي  ، فإذا  عصاهألقى  ( موسى )  - *
   برب  موسى  وھارونقال  السحرة  :  آمنا   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   فرعون  ؟  رد  علیھ  اوبما ذلماذا  ذھب ( موسى  ) إلى  فرعون  ؟  -٨ 

   غیريقال فرعون : وھل  ھناك  إلھ    -لیدعوه   إلى   عبادة  اهللا   الواحد   
   - )  :        ضض)  أو  عالمة  (                ضضع   عالمة  (      -٩
  )        ضفرعون  كان  ظالما  فى  حكمة           (         - *
  )        ض(          فرعون  ربى  موسى  فى  بیتھ          - *
  )      ضضموسى  ذھب  إلى  فرعون ، لیستولى  على  حكم  مصر  (         - *
  )         ضالسحرة  آمنوا  برب  موسى  وھارون                         (       - *

- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----  
  ( ھدد فرعون  السحرة )   - ٩
  ماذا  قال  فرعون   فى  تھدید ه  للسحرة ؟   - *

  ألقطعن  أیدیكم  وأرجلكم  ، وألصلبنكم  فى  جذوع  النخل 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لى  ھذا  التھدید * ما  رد  السحرة  ع
  ،  ونرجو  أن  نقابل  ربنا  مؤمنین  فنحن  نحمد  اهللا  على  نعمة  الھدایة  ،ما تشاء   افعل

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ول  أركان  اإلسالمیؤدى  المسلم  أ   بماذا  یؤدى  المسلم  بالشھادة  ؟ - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
  
  
  
  ما  الدلیل على  رجاحة  عقل  ( الخنساء ) ؟  - ١

  أنھا  كانت  تحكم  بین الشعراء  فى  أسواق  الشعر ، وكان  الشعراء  یقدرون  رأیھا 
-- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---  

  وبین  من  وقعت  ؟ متى  كانت  حرب  القادسیة  ؟  - ٢
  وكانت  بین  المسلمین   والفرس   -ھجریة       ١٦كانت  فى   سنة  

- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----  
  كیف قوت ( الخنساء ) من  عزیمة  أبنائھا  للجھاد  ؟  - ٣

ال إلھ إال ھو ، إنكم بنو  امرأة  الذيیا بنى : أسلمتم  طائعین ، وھاجرتم مختارین ، واهللا  -قالت  لھم :
رب  المشركین  ، واعلموا  أن  الدار واحدة ، وقد  تعلمون ما  أعد  اهللا  من  الثواب  الجزیل فى  ح

سالمین ، فاغدوا  إلى  قتال عدوكم  مستبصرین ، وباهللا  –إن  شاء اهللا  -الفانیة  ، فإذا  أصبحتم  غدا  
  على  أعدائھ  مستنصرین 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ما  رأیك فى  رد  ( الخنساء )  عندما  جاءھا  نبأ  موت  أبنائھا  ؟  - ٤

  والدفاع  عنھ    اإلسالموالحماسة  فى   نشر     واإلیمانیدل  على  قوة  اإلسالم  

الشھداء ( الخنساء بنت عمرو   أم -الوحدة  الرابعة :
( 
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 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
        -یأتي  :أكمل  ما   - ٥
  القادسیة  حضرت  الخنساء  حرب   -*              بالشعر تمیزت (الخنساء )   - *
  اإلسالم غیر    من  شخصیة  ( الخنساء )    - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -:  یأتيأكمل ما   - ٦
أن بقتلھم ، وأرجو   شرفني  الذيقالت  ( الخنساء ) بعد  استشھاد  أبنائھا األربعة :  الحمد هللا    - *

   بھم  فى  مستقر  رحمتھ یجمعني
   صلى  اهللا  علیھ  وسلم  النبيكانت  أشعار  ( الخنساء ) تعجب   - *
  الشھادة   نعم  الموت -*                               اإلسالم نعم  الدین   - *
  شاعرة  كانت  الخنساء  - *                         الخنساء  نعمت  المرأة   - *
  بالفرح قابلت الخنساء نبأ  استشھاد أبنائھا  - *         طمعا  فى  الشھادةقاتل أبناء الخنساء   - *
   یھایقدرون رأفى  أسواق العرب وكان الشعراء   الشعراء كانت  الخنساء تحكم بین  - *
   النبى  صلى اهللا علیھ  وسلمالخنساء  تماما ، وكانت أشعارھا تعجب  شخصیة غیر  االسالم  من   - *
   للجھاد فى سبیل اهللا، وجندت أبناءھا األربعة القادسیة حضرت الخنساء حرب  - *

- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----  
  أنھا  كانت  ذكیة  ، فطنة  عاقلة     ما  أھم  صفات  الخنساء  ؟ - ٧

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
٨-   
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 قصة )عبدالرحمن بن عوف(أوال : 
 الفصل األول

 

 -: أتييأكمل ما  -١
 .ليبعد عام الف ( ولد ) عبد الرحمن بن عوف -*

 .معا هوأم هية أبهج وسلم من يهللرسول صلى هللا عل بايقر كان عبد الرحمن بن عوف -*

 .فى مكة ولد عبد الرحمن بن عوف ونشأ -*

 ؟ ليماذا تعرف عن عام الف -٢

 حوليالكعبة و دمهيالباطشة إلى مكة ل هاليالجرار وأفه شيبج منية الحبشي من الهأبر اقبل

 بدل الكعبة ، هيالناس إل حجي، ل هرفوأعاله ، وزخ منيناك فى اله ها إلى بناء أقامهعن العرب

 بحجارة من مهيترم ليأباب ري، فأرسل هللا ط ةيا العالهوتنحط منزلت شيتبور تجارة قر حتى

 همن قتربيعدوة  تيرب الب دعيم كعصف مأكول ، فلم هفجعل ليسج

 ( ريالكب هرب أنقذه، بل  هالية وأفههللا من أبر تيي التي أنقذت بهذه األحجار ه) حاشا هلل ، أن تكون  -٣

 األصنام -: ما المقصود بكل من ) األحجار ( -* 

 الكعبة -: هللا ( تيما المقصود بكل من ) ب -*

 ورقة بن نوفل من قائل هذه العبارة ؟ -*

 ةههللا من أبر تيا نجت بهخطأ أن ظنونيباألصنام التي  حتفلونيل مكة هأ نيحومتى قالها ؟  -*

 النصر عند األصنام ؟ ديبع تفلونحيلماذا كان أهل مكة  -4

 هشية وجههللا من أبر تيي التي نجت بهخطأ أن األصنام  ظنوني كانوا

 فما سبب ذلك ؟ ٠تمنى ) عوف بن زهرة ( أن تلد زوجته ولدا ال بنتا  -5

 م مصدر العلو والقوة بعكس البناتهأن نيا معتقدهى بهوتتبا نيالعرب كانت تفرح بالبن ألن

 محمدا ؟ هيأم ) عبد الرحمن بن عوف ( ترجو أن تسم لماذا كانت -٧

 ديبع تيوص ريشأن كب هل كونيذا االسم ، سهب سمونيسمعت أن واحدا ممن  اهألن

 الفصل الثاني

 -( : xأو عالمة ) √ ( ضع عالمة )  - -١

 )√  (                                     تعلم ) عبد الرحمن بن عوف ( فى صغره القراءة والكتابة والحساب -*

 (  x)                                         عن المعارك ثيالسفر والحد كرهيكان ) عبد الرحمن بن عوف (  -*

 )√  (                                            التعلق بمحمد بن عبد هللا  ديكان ) عبد الرحمن بن عوف ( شد -*

 )√  (                         نيعاما كان محمد فى األربع نيالرحمن بن عوف ( ثالثعندما كان عمر ) عبد  -*

 (  x)                                                كان ) عبد الرحمن بن عوف ( أول من آمن برسالة اإلسالم -*

 فيفك ٠ نيمن النجباء النابه كونياكتشف ) عوف بن زهرة ( أن ابنه ) عبد عمرو ( س -٢

 مواهب ابنه ؟ نمىيذلك ؟ وماذا فعل ل اكتشف

 ، كذبيالحق ، وال  قولي، معتزا بنفسه ،  رايرجال كب رةيفى سنه الصغ ظهريفقد كان  -*

 وفيالس نيالمعارك ، ورن ثيأخبار األسفار ، وحد حبيله ،  سيل مايف طمعي وال

 ، فيلكتابة والحساب والضرب بالسالقراءة ، وا مهيمواهب ابنه ، فبادر بتعل نمىيوأخذ  -*

 ، والكر والفر والهجوم ، واتقاء الضربات ، ليبالرمح ، والرمي بالقوس وركض الخ والطعن

 من األسفار إلى بالد الفرس والروم والحبشة ومصر ريفى كث وصحبه
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 وضح ذلك. ( اةيمهارات فى الح كسبهي، و رةياإلنسان معارف كث ديفي) السفر والتنقل فى البالد  -٣

 فاألسفار تكسب اإلنسان أصدقاء ، واكتساب الرزق ، واتساع العقل ، والفكر -*

 ( : هل تنطبق هذه العبارة على عبد الرحمن بن عوف ؟ علل ريتورث الخ اري) صداقة األخ -٤

 فاستجاب هيفلم أسلم عرض اإلسالم عل قيألبى بكر الصد قايفقد كان صد -تنطبق  نعم

 بالجنة نيله ، فقد كان أحد المبشر رايالمه خ، وكان إس وأسلم

 جبل بقرب مكة المكرمة فىوسلم قبل اإلسالم ؟ هيمحمد صلى هللا عل هيف تعبديما مكان الغار الذي كان  -٥

 وسلم ؟ هيمن أول من آمن بالنبي صلى هللا عل -٦

 لديبنت خو جةيأول من آمن من النساء خد -*

 قير الصدأول من آمن من الرجال أبو بك -* 

 على بن أبى طالب انيأول من آمن من الصب -*

 الثالث الفصل -3

 -: أتييأكمل ما  -١
 وسلم هيالرسول صلى هللا عل اسم ) عبد عمرو ( إلى ) عبد الرحمن ( هو ريالذي غ -*

 من أهل مكة ليالقل عندما ظهر اإلسالم فى مكة أسلم -*

 با جهلأ : دهيأرسل كفار مكة إلى عبد الرحمن لتهد -*

 ( وضح) تردديعندما علم عبد الرحمن عوف بظهور اإلسالم : أسرع إلى اإلسالم ولم  -٢

 عبادة األصنام كرهياإلسالم وكان  هيالذي عرض عل قيأبو بكر الصد قيكان صد ألنه

 لماذا كان ) عبد الرحمن ( أفضل من ) عبد عمرو ( ؟ -٣

 ضيوالرق البغ ةيألن عبد عمرو تدل على العبود -*

 أما عبد الرحمن تدل سماحة اإلسالم وعطفه -*

 فعلوا ؟ مايماذا فعل رؤساء مكة عندما سمعوا بظهور اإلسالم ؟ وهل نجحوا ف -٤

 –ومن اتبعوه ، واتفقوا على الوقوف أمامه صفا واحدا  نهيعلى محمد ود نيثائر هبوا

 فعلوه مايف نجحواي، لم  ال

 ٠وسلم  هيلى الرسول صلى هللا علع مياذكر أول ما نزل من القرآن الكر -٥

 ( ( اْقَرْأ َوَربَُّك األَْكَرم  ٢( َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلٍَق) ١. قال هللا تعالى ) ]اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق) 

 عبادة األصنام ؟ تركوايلماذا عارض رؤساء مكة اإلسالم ولم  -٦

 نيواإلسالم سوى ب - تركوهايأجداهم والوفاء لهم أال عبادة األصنام كانت عبادة آبائهم و ألن

 مشاعرهم جرحيال فرق ألحد على أحد إال بالتقوى مما  الناس

 ) من هذه اللحظة أنت ) عبد الرحمن ( ال عبد اإلنسان ( -٧

 وسلم هيالرسول صلى هللا عل من قائل هذه العبارة ؟ -*

 وسلم هيإسالمه للرسول صلى هللا علعندما أعلن عبد الرحمن بن عوف  ومتى قالها ؟ -*

 ؟ سماهم باألنصار نييثربيال نيبماذا سمى الرسول المسلم -٨

 والمحبة والمودة ليوالتهل بيوالترح بالحفاوة؟ نيمن المسلم نيالمهاجر ثربياستقبل أهل  فيك -٩

 الفصل الرابع-4

 ؟ نيمن المسلمالمستضعفون  هايإل هاجريلماذا أختار رسول هللا بالد الحبشة ، ل -١

 ربهم فى هدوء واطمئنان ، أما بالد عبدونيالمسلمون بها األمان ، ف جديبالد الحبشة س ألن

 ظايبأولئك الكفار وهم أشد غ ةيوود ةيمأمونة ألن ألهلها صالت تجار ستيوالروم فل الفرس

 على اإلسالم منهم
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 -( : x( أم عالمة ) √ضع عالمة ) -٢

 ( √)                                         نيأهل مكة للمسلم بيلتعذ تألميوسلم  هيلكان الرسول صلى هللا ع -١

 ( x)                           الرسول تركيإلى الحبشة حتى ال  هاجريرفض ) عبد الرحمن بن عوف ( أن  -٢

 ( x)                                              سهلة هناك اةي، وجدوا الح نةيعندما وصل الرسول على المد -٣

 ()√                   عي) عبد الرحمن بن عوف ( وسعد بن الرب نيوسلم ب هيآخى رسول هللا صلى هللا عل -٤

 بعدم وجود عمل لهم ، تعللوني نيضرب عبد الرحمن بن عوف المثل الصالح أمام الذ -٣ـ

 فماذا فعل ؟ ٠القوى العاملة  نييتع نتظرونيو

 شاركيأن  قبليالجبن والزبد وكسب ربحا حالال ، ولم  عيذهب إلى السوق ، وتاجر فى ب دفق

 فى ماله عيبن الرب سعد

 ؟ هايبعد هجرته إل نةي) عبد الرحمن بن عوف ( فى المد اةيصف ح -٤

 بيوفى ساحات التدر شترىيو عيبيعبد الرحمن بن عوف فى جهاد متصل فهو فى السوق  كان

 اتيآ سمعيو صلىيالشباب على استخدام السالح وفى المسجد مع رسول هللا  نمريالقتال  على

 ورقة كالمه و قدرته على اإلقناع انهيإلى هللا بب ايأو داع حفظهايو هللا

 على بن أبى طالب هو  الهجرة ؟ لةيمن الذي نام مكان النبي ل -٥

 ؟ ثربيمن أهل  قيعقد النبي معهم المواث نيمن الذ -٦

 المنورة نةيالمد سكنونيكانوا  نيالذ هوديون من األوس والخزرج و الالمسلم هم

 ما دور المسجد فى اإلسالم ؟ -٧

 تدارسونيمكان  -*- نهميالمسلمون أمور د هايف تلقىيمدرسة  -* - الناس هيف تعبديمكان العبادة الذي  -*

 ميبعمل عظ اميالناس قبل الق هيف جتمعيمكان  -أمور اإلسالم*

 

 الكتاب المدرسي ثانيا :
 

 الوحدة االولى /سنابل الخير

لِّ  لِ يأَْمَوالَهْم فِي َسبِ  ْنفِق ونَ ي   نَ يقال هللا تعالى ) ]َمثَل  الَّذِ  -  هللاِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ك 

ْنب لَةٍ   هللاِ ث مَّ  لِ يأَْمَوالَهْم فِي َسبِ  ْنفِق ونَ ي   نَ ي( الَّذِ  ٢٦١) مٌ يلِ َوهللا  َواِسٌع عَ  َشاء  يَ لَِمْن  َضاِعف  ي  ِمئَة  َحبٍَّة َوهللا   س 

هْم ِعْنَد َربِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَ  ناَما أَْنفَق وا م ْتبِع ونَ ي   اَل   ( قَْولٌ  ٢٦٢) ْحَزن ونَ يَ َواَل هْم  همْ يْ َواَل أًَذى لَهْم أَْجر 

وفٌ   ( [. }البقرة{. ٢٦٣) مٌ يأًَذى َوهللا  َغنِيٌّ َحلِ  ْتبَع هايَ ِمْن َصَدقٍَة  رٌ يْ َوَمْغفَِرةٌ خَ  َمْعر 

 وسلم : هيقال ، قال رسول هللا صلى هللا عل -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  -٢

 صدقة ( به إال كان له مةيأو إنسان أو به ريمنه ط أكليزرعا ، ف زرعيغرسا أو  غرسي) ما من مسلم 

 ( ؟ مي) وهللا واسع عل -تعالى  -ولى بقوله األ ةيما الحكمة من ختام اآل -٣

 ةيأن فضل هللا واسع ال حدود له وال نها ثيعلى التصدق ، ح نيالمؤمن عيتشج

 ٠ أكليما  جديبإسراف وهو ال  نفقيالغنى  رىيعندما  ريصف شعور الفق -٤

 ، والحقد على الغنى ، ةيبالحسرة والكراه شعري

 ؟ ئةيالزارع على نظافة الب حافظي فيك -٥

 - ةيقش األرز والمخلفات الزراع حرقيال  -الضارة  ةيالحشر داتيالمب ستخدمي ال

 هللا المتصدق ؟ كافئيبماذا  -٦

 األجر إلى الضعف أو سبعمائة ضعف أو أكثر ادةيو اآلخرة ، وز ايهللا فى الدن رضا
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 إذا ؟ حدثيماذا  -٧

  ٠ ريعلى الفقبخل الغنى  -*

 .وساءت أحوال الفقراء - نهميبوالحقد  ةيسادت الكراه

 ٠ نهميب مايفتراحم الناس  -*

 .الناس وقوى هذا المجتمع نيسادت المودة والمحبة ب 

 .هللا  ليأموالنا فى سبأنفقنا  -*

 .، وعم الرخاء والعمران ايتكافل المجتمع وصار قو 

 .هيعل نفقيو طعمهي،  ريتكفل كل غنى بفق -*

 .ايوصار المجتمع قو نايبائسا وال محروما وال حز وال انيوجدنا جائع و ال عر ما

 أو آذوهم ؟ روهميصدقات للفقراء ، ثم ع اءيأعطى األغن -*

 .هللا صدقاتهم تقبلي، ولم  نهميوالحقد ب ةيبالمهانة وسادت الكراه ريالفق شعر

 .ما أمكن هيتعط سائل :إذا سألك  – *

 .ما شاء هللا ، تقول :إذا زرت الحقل  -

 .الحمد هلل تقول :قك هللا ، إذا رز -

 -( : xأو عالمة ) )√ ( ضع عالمة  -٩

 ( √)                                                    ذائهيمن صدقة مع إ ريترد بها على سائل ، خ بةيكلمة ط -*

 (x)                                                                            بمعروف قدمه له لهيزم ريعيلك  ليزم -*

 ( √)                                                          من مصروفه على زمالئه الفقراء  تصدقيلك  ليزم -*

 ( x)                                                                                 (  الشحاذ ) السائل شتميلك  ليزم -*

 ( x)                                                                                  بصد قاته أمام الناس فتخريرجل  -*

 

 تطهرهم وتزكيهم -2
ل وا ِمْن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآَت وا َحقَّه  قولي -١  اشرح ذلك ٠َحَصاِدِه [  ْومَ يَ الحق : ) ] ك 

 الحصاد ومي، هما : أن نأكل من ثمره ، وأن نخرج زكاة الزرع  ةيفى هذه اآل نينا بأمرأمرنا رب -أ

 ما معنى قوله سبحانه وتعالى ) وآتوا حقه (؟ حق هللا فى الزرع ، وهو زكاة الزرع -ب

 المتصدق إلى إخراج الزكاة بعد الحصاد دون إبطاء سارعيحصاده ( ؟ ل وميولماذا قال )  -ج

 -اة فى كل من : ما أثر الزك -٢

 فى أمن وسالم شيعيو اآلخرة و ايرضا هللا فى الدن ناليهللا ماله و طهري -: معطى الزكاة -*

 من السرقة واالنحراف لسد جوعه هيتسعده وتسد حاجته ، وتحم -: آخذ الزكاة -*

 وأمان فى أمن شونيعيالناس و نيالمحبة والمودة ب نتشري -: اثر الزكاة فى المجتمع االسالمى -*

 - الغارمون –فى الرقاب  -المؤلفة قلوبهم  - هايالعاملون عل - نيالفقراء والمساك لمن تعطى الزكاة ؟ -٣

 . ليابن السب -هللا  ليوفى سب

 الناس ؟ نيتنشر الزكاة األمن ب فيك -٤

ماله  على لغنىا أمنيوال حقد ، بل مودة وتعاونا ، ف ةيفى نفوسهم كراه جدوني، وال  اءيالفقراء األغن حبي

 من الجوع والخوف ريالفق أمنيونفسه ، و

 ؟ نيالقمح فى كومت قيلماذا جعل الحاج صد -٥

 فهي حق هللا فى زرعه ، وهى زكاة الزرع ةيالكومة األولى هي حقه ، أما الكومة الثان ألن

 ؟ زكاة الزرع ما المقصود ب ) حق هللا فى الزرع ( -٦

 .إلى الفقراء اءياألغن حق من الزكاة هي -*-: أتييأكمل ما  -٧

 .على كل مسلم قادر الزكاة فرض -*
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 .دهيزيمن المال األصلي ، ف ؤخذي الزكاة مال -*

 الزكاة من الناس جمعوني نيالذ -: هايالعاملون عل -٨

 سدادها عونيستطي، وال  ونيالمحملون بالد -: الغارمون

 ةيالضرور اةيلوازم الح جدونيال  نيالمحتاجون الذ -: الفقراء

َدقَات  لِْلف قََراِء َوالَمَساكِ  -٩ قَابِ  هايْ َعلَ  نَ يَوالَعاِملِ  نِ يقال هللا تعالى ) ] إِنََّما الصَّ َؤلَّفَِة ق ل وب هْم َوفِي الرِّ  َوالم 

بِ  لِ يَوفِي َسبِ  نَ يَوالَغاِرمِ   [. }التوبة{. ( ٦٠) مٌ يَحكِ  مٌ يِمَن هللاِ َوهللا  َعلِ  َضةً يفَرِ  لِ يهللاِ َواِْبِن السَّ

 وبشر المحسنين)عثمان بن عفان( -3

 ( ، وأشدهم فى أمر أبو بكروسلم ) أرحم الناس بأمتي )  هيقال رسول هللا صلى هللا عل -١

 ٠(  عثمان)  اءي( ، وأصدقهم ح عمر)  هللا

 لماذا أعجب عبد هللا بما قرأه عن ) عثمان بن عفان ( رضي هللا عنه ؟ -٢

 ، تعطى بسخاء ، ابتغاء رضا هللا ، كما أنه كان سمح الخلق مةيكر مةيعظ ةيشخص ألنه

 -: أتييأكمل ما  -٣

 الحبشة وسلم ، وهاجر بها إلى هيبنت رسول هللا صلى هللا عل ةيرق تزوج ) عثمان ( رضي هللا عنه -*

 ، سمح الخلق ، ومحبوبا ماي: كر شيكان عثمان رضي هللا عنه فى قر -*

أرض  قطعة جهز غزوة تبوك ، اشترى بئر رومة ، اشترى رضي هللا عنه من مظاهر سخاء عثمان -*

 ووسع المسجد النبوي

 مانيبقوة اإل شهد عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان -*

 ماذا نتعلم من قصة عثمان رضي هللا عنه ؟ -٤

 لهياحتمال العذاب فى سب -باهلل تعالى * مانيقوة اإل -*

 هللا ليى سبسماحة الخلق و العطاء بسخاء ف -*

 بالعدل ( نيالمسلم تيأموال ب وزعي) كان عثمان بن عفان رضي هللا عنه  -٥

 ( ؟ نيالمسلم تيالمقصود ب ) أموال بما  -*

 زكاة أموالهم نياألموال التي تجمع من المسلم 

  تدل العبارة على بعض صفات الحاكم فى اإلسالم . فما أهم هذه الصفات ؟ -*

 العدل والتعفف هي 

 كان عثمان بن عفان رضي هللا عنه من أكثر الناس بذال للمال . وضح ذلك بذكر أمثلة -٦

له ،  ودعا النبي فأخذها ناريمجهزة بكل ما تحتاجه ، وجاء بألف د ريفى غزوة تبوك جاء بثالثمائة بع -*

جد ووسع بها المس أرض ، كما أشترى قطعة ناريألف د نيودفع له عشر هوديياشترى بئر رومه من 

 النبوي

 ٠(  xأو عالمة ) )√( ضع عالمة  -٧

 ( x)                                                         نةيهاجر ) عثمان بن عفان ( قبل رسول هللا إلى المد -*

 ( √)                      مسلم  هيآمنوا بالرسول صلى هللا عل نيكان عثمان بن عفان من أوائل الرجال الذ -*

 ( x)                                                        نيمال المسلم تيحقه من ب أخذيكان عثمان بن عفان  -*

 -: أتييأكمل ما  -٨

 نةيالمد إلى ةيوفى الثانإلى الحبشة ،  هاجر ) عثمان بن عفان ( فى الهجرة األولى -*

 كلها شيقر محبوبا منمح الخلق ، ، س اي، غن كان عثمان بن عفان رضي هللا عنه -*
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 تدريبات الوحدة األولى

 أموالهم فى طاعة هللا ؟ نفقوني نيالذ نيبم شبه هللا المؤمن -١

 سنبلة مائة حبة كل ، وفىنا سبعة فروع ،وفى كل فرع سنبلةفتخرج لا فى األرض،القمح التي تغرسه بحبة

 ما شروط مضاعفة ثواب الصدقة ؟ -٢

 هيهللا وعدم المن واألذى والتباهي والتفاخر على من نعط لياق فى سباإلنف كوني أن

 هللا المتصدق ؟ كافئيبم  -٣

 واآلخرة ايوالمغفرة ، والسعادة فى الدن ميالعظ بالثواب

 -: أتىيأكمل ما  -٤

 ذلك ريغ أمزرعا ،  أمأكانت ماال ،  سواءما نخرجه للفقراء ، وهى حقهم ،  الزكاة هى -*

 المال تطهركل مسلم قادر ، وهى  رض علىالزكاة ف -*

 فضلوني -: ( ؤثرونيمعنى )  -*

 ٠هللا  لياذكر بعض أوجه اإلنفاق فى سب -٥

 بناء مدرسة أو مستشفى أو المجهود الحربي - ليمساعدة ابن السب -محتاج  معاونة

 قوم اعبدوا هللا اي:  ةيالثان الوحدة

وَد أَخَ  - ْم ِمْن إِلَه غَ  ايَ اهْم َصالًِحا قَاَل قال هللا تعالى ) ]َوإِلَى ثَم  ه  يْ قَْوِم اْعب د وا هللاَ َما لَك  ْم ِمنَ  ر   هَو أَْنَشأَك 

ْم فِ  األَْرضِ  وه  ث مَّ ت وب وا إِلَ  هايَواْستَْعَمَرك  ْنَت فِ  ايَ ( قَال وا  ٦١) بٌ يم جِ  بٌ يإِنَّ َربِّي قَرِ  هيْ فَاْستَْغفِر   نَايَصالِح  قَْد ك 

و ونَا إِلَ  ْعب د  يَ قَْبَل هَذا أَتَْنهانَا أَْن نَْعب َد َما  اَمْرج  ا تَْدع  نَا َوإِنَّنَا لَفِي َشكٍّ ِممَّ رِ  هيْ آَبَاؤ   قَْومِ  ايَ ( قَاَل  ٦٢) بٍ يم 

ْنت  َعلَى بَ  ت مْ يْ أََرأَ  نِييَ ِمْن َربِّي َوآَتَانِي ِمْنه َرْحَمةً فََمْن  نَةٍ يِّ إِْن ك  ر   رَ يْ غَ  د ونَنِييفََما تَزِ  ت هيْ َعصَ ِمَن هللاِ إِْن  ْنص 

ْم آَ  ايَ ( وَ  ٦٣) رٍ يتَْخسِ  وها تَأْك ْل فِي أَْرِض هللاِ َواَل تََمسُّوها بِس وٍء فَ  ةً يَ قَْوِم هِذِه نَاقَة  هللاِ لَك  مْ يَ فََذر  َذك   َعَذابٌ  أْخ 

ْم ثاََلثَةَ أَ  ٦٤) بٌ يقَرِ  وها فَقَاَل تََمتَّع وا فِي َداِرك   ( [. }هود{. ٦٥َمْكذ وٍب)  ر  يْ َذلَِك َوْعٌد غَ  امٍ يَّ ( فََعقَر 

 التي أرسلها هللا لهم ؟ ةيالسالم ؟ وما اآل هيما اسم قوم صالح عل -٢

 التي نزلت هي الناقة ةياآل                                       قوم صالح ثمود  اسم

 ؟ اءينباأل ةيالسالم ودعوة بق هيدعوة صالح عل نيما العالقة ب -٣

 له وترك عبادة األصنام كيدعوة واحدة وهى عبادة هللا وحده ال شر اءياألنب دعوة

 دعوة هللا ؟ عاندوني نيما جزاء الذ -٤

 امةيالق وميالنار  دخلونيو اآلخرة ،  ايفى الدن عذبهميو هميهللا عل غضبي

 صالح وضح ذلك من خالل قصة نبي هللا ٠ نذرهميهللا قوما قبل أن  عذبيال  -٥

 إلى دعوهميلهم و نيبيورسول  ريلهم نذ رسليقوم بكفرهم حتى  عذبيعادل ال  ميرح هللا

 هللا وحدة وترك عبادة األصنام عبادة

 ماذا نتعلم من قصة صالح ؟ -٦

 له كيلعبادة هللا وحده ال شر اءياألنب رسليأن هللا  -*

 بالمعجزات الدالة على صدقهم اءياألنب ديؤيأن هللا  -*

 و اآلخرة ايفى الدن ميمن كفر بالرسل لهم عذاب أل -*

 رضا هللا و رسالته نالوني اءيباألنب ؤمنيمن  -*

 ٠اذكر مظاهر اإلعجاز اإللهي فى الناقة  -٧

 عايلشرب الناس جم كفىيتدر لبنا  كانت

 صالح قتل الناقة ؟ دنايلماذا أراد قوم س -٨

 ال تظل شاهدا على كفرهم وعنادهم حتى
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 -: أتييل ما أكم 9-
 .ثمود  صالح دنايقوم س -*

 .األصنام صالح تعبد دنايس لةيكانت قب -*

 .ناقة هللا السالم هيكانت معجزة صالح عل -*

 .اميذبح الناقة بثالثة أ وقع العذاب على القتلة بعد -*

 .عدم المساس بها أمر هللا سبحانه وتعالى ثمود ب -*

 .جبارة حةيبص ب أهلك هللا سبحانه وتعالى قوم صالح -*

 

 سورة الملك

ْلك  َوهَو َعلَى ك لِّ َشْيٍء قَدِ  ِدهِ يَ قال هللا تعالى ) ]تَبَاَرَك الَِّذي بِ  -١  اةَ يَ ( الَِّذي َخلََق الَمْوَت َوالحَ ١) رٌ يالم 

مْ يَ لِ  مْ يُّ أَ  ْبل َوك  )  ز  يأَْحَسن  َعَماًل َوهَو الَعزِ  ك   ( [. }الملك{.٢الَغف ور 

 ختبركميل -: ( بلوكميمعنى ) ل -السلطان والقدرة * -: ك (معنى ) المل -*

 سورة ) الملك ( ؟ اتيآ ليعبد الجل خيلماذا قرأ الش -*

 هللا وصفاته اتيمن بعض آ هايما ف ظهريل

 ؟ اتيلماذا خلق هللا الناس ؟ ولماذا جعل اآل -٢

 هيإل نايتهد اتيوجعل فى هذا الكون آ - عبدوهيل

ْم أَوِ  ١٢) رٌ يلَهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِ  بِ يْ َربَّهْم بِالغَ  ْخَشْونَ يَ  نَ ي]إِنَّ الَّذِ قال هللا تعالى )  -٣ وا قَْولَك   ( َوأَِسرُّ

وا د وِر)  مٌ يبِه إِنَّه َعلِ  اْجهر   ( [. }الملك{. ١٤) ر  يالَخبِ  ف  يَمْن َخلََق َوهَو اللَّطِ  ْعلَم  يَ ( أاََل  ١٣بَِذاِت الصُّ

 السابقة ؟ وماذا أعد هللا لهم ؟ اتيعمن تتحدث اآل -*

 و اآلخرة ايفى الدن ريربهم ، وأعد لهم المغفرة واألجر الكب خشوني نيالذ نيعن المؤمن تتحدث

 السابق ؟ ري) وأسروا قولكم أو اجهروا به ( ما الجمال فى التعب -*

 خفى وما نعلنما ن علميالعمل والقول فى السر والعلن ألنه خالقنا و علميأن هللا  الجمال

 -: أتييأكمل ما  -٤

 : إثبات عظمة هللا وقدرته تناولت سورة الملك -*

 بها هتديي: إضاءة الكون لنا بالنهار ، وهى عالمات  من فوائد الكواكب -*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا نتعلم من هذه السورة ؟ -٥

 هللا ةيعلى وحدان نيإقامة األدلة و البر ا ه -إثبات قدرة هللا وعظمته * -*

 للبعث و النشور نيالجاحد نيعاقبة المكذب -*

 رمضان الحاج : الثالثة الوحدة

 ؟ عاملهميكان  في؟ وك تهيحو أوالد قرما شعور الحاج رمضان ن -١

 -أوالده  عايجم عتبرهميو حبهميكان  بيشعور ط تهيشعور الحاج رمضان نحو أوالد قر -*

 .هميعل عطفيو تامىياألطفال ال هيإل قربيوكان  ميالقرآن الكر علمهميو بةيمعاملة ط عاملهميكان  -*

 لماذا بنى الحاج رمضان المسجد ؟ -٢

 .فى الجنة تايبنى هللا ب راي، فقد علم أن من بنى مسجدا ولو كان صغ إلى هللا تقربا

 الفقراء ؟ وتيالمال أمام ب سيبسرعة ، بعد وضع ك نصرفيلماذا كان الحاج رمضان  -٣

 منه خجلواي، ف روهيال  حتى

 سمع عن مشروع بناء المدارس ألنهلماذا تبرع الحاج رمضان لبناء المدرسة ؟ -٤

 ، وسنة رسول هللا ميالقرآن الكر علمهميلإلى الحاج رمضان ؟ جلسوني ةيال القرلماذا كان أطف -٥

 

 



 

 

8 

8 

                         أ / مصطفى محمد حسين          الفصل الدراسي االول               س االبتدائي للصف الخام                 مذكرة ابتهال 

  

 ؟ اديالحاج رمضان للفقراء ، فى المواسم واألع فعليماذا كان  -٦

 منه خجلوايف روهيبسرعة حتى ال  نصرفيلهم مبلغا من المال بجوار الباب و تركي

 ؟ هيتسكن ف فى الشارع الذي رايماذا تفعل إذا وجدت طفال فق -٧

 هيونحنوا عل اديوأزوره فى األع هيعل أعطف

 -: أتييأكمل ما  -٩

 اليالفقراء ل وتيب زوريكان الحاج رمضان  -* بيط الحاج رمضان رجل -*

 تبقى من أرضه للدولة تبرع الحاج رمضان بما -*

 

 اإلسالم واإليمان -2

 وسلم هيهللا صلى هللا علنحن جلوس عند رسول  نمايعن عمر رضي هللا عنه قال : ) ب -١

 أثر هيعل رىيسواد الشعر ، ال  دي، شد ابيالث اضيب ديرجل شد ناي، إذ طلع عل ومي ذات

 إلى هيوسلم ، فأسند ركبت هيمنا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى هللا عل عرفهي، وال  السفر

 ال الرسول صلىمحمد أخبرني عن اإلسالم : فق اي، وقال :  هيعلى فخذ هي، ووضع كف هيركبت

 الصالة مياإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا ،وأن محمد رسول هللا ، وتقوسلم . "  هيعل هللا

 " قال : صدقت ، اليسب هيإن استطعت إل تيوتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج الب ،

 الئكته وكتبه، قال : أن تؤمن باهلل وم مانيعن اإل. قال : أخبرني ،  صدقهيو سألهيله  فعجبنا

 " قال : صدقت . وشره رهياآلخر ، وتؤمن بالقدر خ وميوال ورسله

 " راكي: فأخبرني عن اإلحسان قال : " أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  قال

 : فأخبرني عن الساعة ، قال : ) ما المسئول عنها بأعلم من السائل ( قال

 أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة فأخبرني عن أمارتها . قال : ) قال

 ايوسلم : )  هي، ثم قال الرسول صلى هللا عل اي( ثم انطلق ، فلبثت مل انيفى البن تطاولوني

 ( نكميد علمكميأتاكم  ليقال: هذا جبر ٠، أتدرى من السائل ؟ ( قلت : هللا ورسوله أعلم  عمر

 الخطاب ( رضي هللا عنه ) عمر بن ؟ ثيمن راوي الحد -١

 هذا الوصف ؟ دليالسالم ؟ وعالم  هي( عل ليعمر ( رضي هللا عنه ) جبر دنايبم وصف ) س -٢

 أثر السفر وال هيعل رىيسواد الشعر ، ال  دي، شد ابيالث اضيب ديوصفه بأنه رجل شد -*

  ٠منا أحد  عرفهي

 ى نظافتهعل دلي، كما  ئايعنه ش علموني، ال  بيعلى أنه غر دلي -*

 نصل إلى درجة اإلحسان فى العبادة ؟ فيك -٣

 راناينعبد هللا كأننا نراه ، فإن لم نكن نراه فإنه  بأن

 -إذا : حدثيماذا  -٤

 الناس األمن والرخاء والسالم و رضي هللا عنهم نيساد ب ٠ أحسن الناس كلهم فى عبادتهم -*

 على هدى ونور ، فأدى واجبه نحو ربه تهايلسار فى ح ٠ النافع حيتعلم كل منا العلم الصح -*

 ؟ اهميلدن علمونيعمل الناس ألخراهم ، كما  -*

 ، فا طمأنت نفوسهم ، وعم الرخاء نيعلى هدى من الد اةيأخالقهم ، وساروا فى الح لحسنت

 لتراخى كل منهم فى عبادته ، وعمله ، وعمت الفوضى ٠ الساعة اميق عاديعلم الناس م -*

 ؟ فيالشر ثيلساعة ، كما جاء بالحدما أمارات ا -٥

 أن تلد األمة ربتها  -*

 انيفى البن تطاولونيأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة  -* 
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 الرسول اإلجابة عنه ؟ ستطعيما السؤال الذي لم  -٦

 هو اإلخبار عن الساعة 

 

 

 -( : x( أو عالمة )  √ضع عالمة )  -٧

 ( x)                                                                               و االسالم نماياال نيفرق ب وجديال  -١

 ( x)                                                                            علماء الفلك حددهايالساعة المقصود  -٢

 (√)                                                               وتعالى موعده إال هللا سبحانه علميال  امةيالق ومي -٣

 نةيالز ومي -٣

 السالم إلى فرعون ؟ هيلماذا أرسل هللا ) موسى ( عل -١

 عن ظلم الناس كفيباهلل و ؤمني لكي

 ٠وضح ذلك  ٠الهدوء والذكاء فى حواره مع فرعون  ديالسالم شد هيكان ) موسى ( عل -٢

 هيوكلماه بهدوء تام ، ودعاه موسى ) عل هيوسى ومعه هارون إلى فرعون فسلما علم دخل

 له والعصا التي تحولت إلى ثعبان نهاي( إلى عبادة هللا الواحد ، وأن معه معجزة من هللا وب السالم

 -: ةياآلت اتيفى الشخص كياذكر رأ -٣

 مكابر وهو عبدينفسه اإلله الذي  عديظالم ، متكبر ،  -: فرعون -*

 منصفون شجعان ، فقد اقتنعوا بمعجزة موسى وأمنوا برب موسى -: السحرة -*

 للحق خضعيالباطل ، وال  ديؤي -: هامان -*

 ؟ أرض مصر أحداث قصة موسى وفرعون هايما األرض التي وقعت عل -٥

 ؟ هي العصا التي تتحول إلى ثعبان السالم هيموسى عل دنايما المعجزة التي أتى بها س -٦

 -بكلمات مناسبة من عندك : أتييأكمل ما  -٧

 واحد من خلقه فرعون ايو أنت هللا الواحد ،  هناك إله سوى سيقال موسى : ل -*

 ألقى ) موسى ( عصاه ، فإذا هي ثعبان ضخم ، ابتلع فى لحظات كل ما ألقى السحرة -*

 آمنا برب موسى وهارون قال السحرة : -*

 ؟فرعون  هيرعون ؟ وبما ذا رد عللماذا ذهب ) موسى ( إلى ف -٨

 رييقال فرعون : وهل هناك إله غ -إلى عبادة هللا الواحد  دعوهيل

 -( : x( أو عالمة ) √ضع عالمة ) -٩

 (√)                                                                                         فرعون كان ظالما فى حكمة -*

 (√)                                                                                         تهيى موسى فى بفرعون رب -*

 (x)                                                            على حكم مصر ستولىيموسى ذهب إلى فرعون ، ل -*

 (√)                                                                                السحرة آمنوا برب موسى وهارون -*

 ؟ه للسحرة ديماذا قال فرعون فى تهدف ) هدد فرعون السحرة ( -٩

 وأرجلكم ، وألصلبنكم فى جذوع النخل كميديأ ألقطعن

 دي* ما رد السحرة على هذا التهد

 ني، ونرجو أن نقابل ربنا مؤمن ةيما تشاء ، فنحن نحمد هللا على نعمة الهدا افعل

 المسلم أول أركان اإلسالم ؤدىي المسلم بالشهادة ؟ ؤدىيبماذا  -*
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 (أم الشهداء ) الخنساء بنت عمرو -الوحدة الرابعة :

 على رجاحة عقل ) الخنساء ( ؟ ليما الدل -١

 هايرأ قدرونيالشعراء فى أسواق الشعر ، وكان الشعراء  نيكانت تحكم ب أنها

 من وقعت ؟ ني؟ وب ةيمتى كانت حرب القادس -٢

 والفرس نيالمسلم نيوكانت ب - ةيهجر ١٦فى سنة  كانت

 أبنائها للجهاد ؟ مةيقوت ) الخنساء ( من عز فيك -٣

 ، وهللا الذي ال إله إال هو ، إنكم بنو امرأة ني، وهاجرتم مختار نيبنى : أسلمتم طائع اي -لهم : قالت

 ، واعلموا أن الدار نيفى حرب المشرك ليون ما أعد هللا من الثواب الجز، وقد تعلم واحدة

 ، وباهلل ني، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصر نيسالم –إن شاء هللا  -، فإذا أصبحتم غدا  ةيالفان

 نيأعدائه مستنصر على

 فى رد ) الخنساء ( عندما جاءها نبأ موت أبنائها ؟ كيما رأ -٤

 والحماسة فى نشر اإلسالم والدفاع عنه مانيواإل على قوة اإلسالم دلي

 -: أتييأكمل ما  -٥

 ةيحضرت الخنساء حرب القادس -)الخنساء ( بالشعر * زتيتم -*

 اإلسالم ) الخنساء ( ةيمن شخص ريغ -*

 -: أتييأكمل ما  -٦

بهم  جمعنيي وأرجو أن: الحمد هلل الذي شرفني بقتلهم ،  استشهاد أبنائها األربعةبعد ) الخنساء (  قالت -*

 فى مستقر رحمته

 وسلم هيالنبي صلى هللا عل ( تعجب لخنساءكانت أشعار ) ا -*

 شاعرة كانت الخنساء -الخنساء * نعمت المرأة -*---الشهادة نعم الموت -*--اإلسالم  نينعم الد -*

 بالفرح قابلت الخنساء نبأ استشهاد أبنائها -فى الشهادة * قاتل أبناء الخنساء طمعا -*

 هايرأ قدرونيالشعراء فى أسواق العرب وكان الشعراء  نيكانت الخنساء تحكم ب -*

 وسلم هيالخنساء تماما ، وكانت أشعارها تعجب النبى صلى هللا عل ةياالسالم من شخص ريغ -*

 هللا ليفى سب أبناءها األربعة للجهاد وجندت،  ةيالقادس حضرت الخنساء حرب -*

 

 

 

 

**************************************************************** 

 

 

 انتهت المذكرة وهلل الحمد من قبل ومن بعد
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